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Apresentação

A anatomia e a fisiologia humanas são ciências básicas da vida que estudam a arquitetura e as 
funções do corpo humano. Por serem básicas, estão presentes no ensino desde a infância, ainda 
que não percebamos. Nesse sentido, é fundamental que você conheça as estruturas que compõem 
o corpo humano e compreenda como elas se correlacionam a fim de promover as funções e os 
mecanismos fisiológicos que permitem a vida humana.

Geralmente, um currículo tradicional separa o estudo anatômico do fisiológico e, muitas vezes, 
o estudante se depara com a dificuldade de integrar informações, o que pode tornar seu aprendi-
zado dicotomizado e deficiente. Nesta obra, o estudo da fisiologia está integrado ao da anatomia, 
o que faz as ciências serem pensadas em conjunto e trazer significado ao estudo.

Cada capítulo é destinado à compreensão estrutural e funcional dos sistemas que formam 
o corpo humano. Começaremos com uma noção geral e introdutória do estudo da anatomia 
e com o conceito de homeostase, base para o estudo da fisiologia. Em seguida, a anatomofi-
siologia dos sistemas orgânicos será descrita, iniciando pelo sistema esquelético e seguindo 
para os demais: muscular, nervoso, cardiovascular, respiratório, urinário, endócrino, genitais 
e digestório.

Toda a nomenclatura anatômica utilizada nesta obra está atualizada e a fisiologia está adequa-
da a esta nomenclatura. Além disso, ao final dos capítulos você será desafiado a responder ati-
vidades que integram e aplicam os assuntos estudados em situações cotidianas, o que possibilita 
um estudo mais prático.

Em suma, esta obra traz as informações básicas para a compreensão geral da anatomofisiologia 
humana e destina-se tanto a estudantes de anatomia e fisiologia quanto a entusiastas da vida.

Bons estudos!



Objetivos de aprendizagem:

 ◆ compreender as funções dos sistemas do corpo humano;

 ◆ conhecer a posição, os planos e os cortes anatômicos, essenciais para o estudo 
da anatomia;

 ◆ compreender os termos e nomenclaturas das estruturas anatômicas;

 ◆ conceituar a homeostase e os mecanismos capazes de mantê-la.

Introdução à 
anatomia humana  
e homeostase
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O corpo humano é uma “máquina” complexa e talvez por esse motivo seja extremamente in-
teressante. Hoje, sabemos muito sobre essa máquina, mas, ao mesmo tempo, ainda temos muito 
a compreender. A anatomia humana é uma ciência tão antiga quanto a curiosidade em conhecer 
a si mesmo, e a fisiologia complementa o estudo anatômico, trazendo a compreensão do funcio-
namento desse maquinário e fazendo com que todas as engrenagens funcionem corretamente,  
o que permite a execução de todas as funções do corpo humano.

Neste capítulo, vamos descrever como a anatomia é estudada e conceituar a homeostase, 
que é parte do estudo da fisiologia. Toda ciência segue um método científico de estudo e com a 
anatomia e a fisiologia não é diferente. Esses estudos baseiam-se em evidências científicas para 
postular teorias e compreender o funcionamento dos seres vivos – nesta obra, iremos nos deter 
nos seres humanos.

1.1 Anatomia humana

Desde a Grécia Antiga, aproximadamente entre 460-367 a.C., no tempo de Hipócrates – consi-
derado o pai da medicina – e de seu contemporâneo Aristóteles, temos registros de estudos anatô-
micos. Inclusive o termo anatomia provém do grego e quer dizer “cortar em partes” (ana: partes; 
tomein: cortar em), o que remete à necessária dissecação1 de cadáveres para o estudo aprofundado 
da morfologia do corpo humano.

A morfologia do corpo humano é a ciência geral que estuda a forma humana, sendo a anatomia 
a parte da morfologia que se ocupa dos aspectos macroscópicos desse corpo. A histologia, por sua 
vez, detém-se na forma microscópica, ou seja, nas células, nos tecidos e em outros componentes 
teciduais. E, de acordo com Tortora e Nielsen (2017), há ainda a embriologia, que estuda a formação 
das estruturas que compõem os organismos antes de seu nascimento.

1  Ato de dissecar, seccionar para exame minucioso.

1
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1.1.1 Terminologia anatômica

A anatomia é uma ciência descritiva, portan-
to ela descreve as estruturas estudadas. Mas será 
que sempre foi assim? Imagine nos tempos pri-
mordiais, quando o ser humano começou a fazer 
da anatomia uma ciência. Será que eles conse-
guiam se comunicar e entrar em um consenso 
sobre as nomenclaturas das estruturas do corpo 
humano? Sabemos que não.

O registro das descobertas era bem mais di-
fícil, por isso difundir esse conhecimento tam-
bém não era uma tarefa fácil. Dessa maneira, 
com o passar do tempo e o concomitante desen-
volvimento de novas tecnologias – como com o 
efetivo registro das descobertas em livros e até 
mesmo com a melhoria da comunicação entre 
as pessoas, alcançada pelo advento de melhores 
estradas e navios –, tornou-se necessário haver 
uma padronização dos termos anatômicos. Para 
simplificar: era preciso que o coração se cha-
masse coração em todas as partes do globo em 
que a anatomia estivesse sendo estudada.

Nos tempos atuais, se uma pessoa está prati-
cando uma atividade física e se machuca, ela vol-
ta-se para o treinador e diz: “Acho que machuquei 
minha panturrilha”. Espera-se que o profissional 
saiba do que se trata o termo anatômico pantur-
rilha, porque esta é uma palavra padronizada, 
ou seja, encontra-se na terminologia anatômica 
internacional2.

A terminologia anatômica, ou nômina anatô-
mica, é um compilado de termos padronizados 

2  A obra Terminologia anatômica (2001), publicada pela Socie-
dade Brasileira de Anatomia (SBA), traz os termos reconhecidos 
internacionalmente.

utilizados internacionalmente para nomear as 
estruturas e regiões anatômicas – e, excluindo-se 
as diferenças idiomáticas, panturrilha é panturri-
lha em qualquer lugar do mundo.

A padronização dos termos anatômicos é 
importante principalmente para a comunica-
ção entre profissionais da área da saúde, já que a 
interdisciplinaridade3 é essencial à maioria dos 
tratamentos à prevenção de doenças. Conforme 
Moore, Dalley e Agur (2014), apesar de existi-
rem os termos padronizados, é importante que 
os profissionais conheçam também aqueles 
utilizados coloquialmente, já que nem todas as 
pessoas possuem conhecimentos anatômicos.

De acordo com os autores, por ser a anato-
mia uma ciência descritiva, a maior parte dos 
termos descreve a estrutura estudada, seja por 
sua localização, forma, tamanho, função e/ou 
outras características. Dessa maneira, termos 
em latim ou grego, bem como os epônimos4, 
estão deixando de ser utilizados na nova ter-
minologia anatômica. Por exemplo, a nomen-
clatura trompa de Falópio já foi utilizada, sendo 
Falópio um epônimo, nesse caso o sobrenome 
do indivíduo que descreveu a estrutura pela 
primeira vez. Hoje, a mesma estrutura é deno-
minada de tuba uterina, em que tuba relaciona-
-se com o formato, semelhante ao instrumento 
musical, e uterina refere-se à localização do ór-
gão no útero.

Dessa forma, a expressão tuba uterina é ca-
paz de descrever morfologicamente uma estru-
tura, o que torna o estudo da anatomia mais 

3 Estabelecimento de relações entre dois ou mais ramos do 
conhecimento.
4 Termos que utilizam nomes de pessoas.
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coerente e sem a necessidade de memorização, 
constituindo um aprendizado mais significativo 
e facilmente consolidado.

Como a maioria dos termos provém do latim e 
do grego, a linguagem pode parecer difícil ini-
cialmente; entretanto, à medida que se aprende 
a origem dos termos, as palavras passam a fazer 
sentido. Por exemplo, o termo gaster em latim sig-
nifica estômago ou ventre. Consequentemente, 
a junção esofagogástrica é o local de união do 
esôfago ao estômago, o ácido gástrico é secreta-
do pelo estômago, e o músculo digástrico é um 
músculo dividido em dois ventres. (MOORE; 
DALLEY; AGUR, 2014, p. 5, grifo do original)

A nomenclatura anatômica utiliza-se de mui-
tos termos que podem ser abreviados para faci-
litar e acelerar a escrita, como em prontuários 
ou livros, quando os termos se repetem muitas 
vezes. Essas abreviações são padronizadas, por-
tanto são também utilizadas em qualquer lugar. 
Veja alguns exemplos no Quadro 1 a seguir.

Quadro 1 – Abreviações de termos anatômicos

A. – artéria Aa. – artérias

V. – veia Vv. – veias

Art. – articulação Artt. – articulações

N. – nervo Nn. – nervos

MS – membro superior
MMSS – membros  
superiores

MI – membro inferior
MMII – membros  
inferiores

M. – músculo Mm. – músculos

Lig. – ligamento Ligg. – ligamentos

ATM – Articulação tem-
poromandibular

FRC – músculo flexor  
radial do carpo

Fonte: Elaborado pela autora com base em Dângelo e Fattini, 2003.

Esses termos serão utilizados no decorrer 
desta obra e qualquer profissional, ao necessi-
tar tratar dos termos anatômicos, pode usá-los. 
Conhecendo as terminologias, podemos avan-
çar e entender a posição anatômica.

1.1.2 Posição anatômica

Agora que você já conhece e compreende a 
importância da padronização dos termos ana-
tômicos, é importante notar que a maioria deles 
depende de um referencial para ter significado, 
como direito e esquerdo, superior e inferior, 
superficial e profundo, e assim por diante. Esse 
referencial é denominado de posição anatômica.  
Como a própria nomenclatura sugere, essa é 
uma posição adotada pelo corpo, porém não  
é uma posição qualquer, é padronizada.

Observe a seguir (Figura 1) que o corpo está 
na posição ortostática – em pé –, o que, de acor-
do com Tortora e Nielsen (2017), corresponde à 
cabeça voltada anteriormente e olhos fixados no 
horizonte, membros superiores junto ao corpo, 
palmas das mãos voltadas para frente, membros 
inferiores juntos, com os pés apontados para 
frente paralelamente.

Em qualquer lugar em que se realiza o estu-
do anatômico, esta será a posição utilizada para 
descrever as estruturas. Mesmo que o modelo ou 
a peça não seja de corpo inteiro ou não esteja na 
posição ortostática, devemos sempre descrever 
as estruturas como se elas estivessem na posição 
anatômica. Esse fato evita ambiguidade nas des-
crições, pois, padronizando a posição em que as 
estruturas são estudadas, o rim esquerdo será o 
rim esquerdo no Brasil ou no Japão, no interior 
do nordeste ou no sul do Brasil.
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Figura 1 – Posição anatômica e nomenclaturas das regiões do corpo
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Fonte: Elaborada pela autora com base em Tortora e Nielsen, 2017.
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Conhecida a posição anatômica, você agora é capaz de nomear as regiões do corpo humano, 
detalhadas na figura anterior. Além disso, vamos utilizar a posição anatômica para descrever os 
planos anatômicos, muito utilizados no estudo da anatomia.

1.2 Planos anatômicos

Para iniciarmos de fato os estudos anatômicos, temos que conhecer os planos que cruzam 
o corpo – na verdade, as superfícies planas imaginárias que atravessam o corpo e em que se 
baseiam as descrições anatômicas. Esses planos anatômicos são muito utilizados nas secções 
de cadáveres, em incisões cirúrgicas, na realização e interpretação de exames de imagem e em 
muitas outras funções.

Portanto, ao estudar anatomia, principalmente o corte anatômico, você deve identificar em qual 
plano esse corte foi realizado. Vamos conhecer cada um deles na Figura 2 a seguir.

Figura 2 – Planos anatômicos
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sagital

Plano
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da mão 
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(axial) 

Plano frontal
(coronal)
dos pés

Plano
frontal
(coronal) 

Fonte: Elaborada pela autora com base em Moore, Daley e Agur, 2014.

Vejamos, agora, as peculiaridades de cada um dos planos ilustrados na Figura 2.

1. Plano mediano ou plano sagital mediano: corta verticalmente o corpo em duas metades 
iguais, uma direita e outra esquerda. Por isso, temos apenas um plano mediano.
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2. Plano sagital: o corpo pode ser cortado por vários planos sagitais. Esses planos, que também 
podem ser denominados de paramedianos, são verticais e paralelos ao plano mediano, porém 
os lados direito e esquerdo não são simétricos.

3. Plano frontal ou coronal: esse plano também é vertical e forma ângulos retos com o plano 
mediano, cortando o corpo em partes anterior e posterior.

4. Plano transverso: é um plano horizontal que corta o corpo em partes superior e inferior, for-
mando ângulos retos tanto com o plano mediano quanto com os planos frontais.

Segundo Tortora e Nielsen (2017), é importante ressaltar que os planos oblíquos também são 
muito utilizados, sendo conceituados como qualquer corte que passe pelo corpo em uma angula-
ção que não seja a de 90°. 

Com as descrições dos planos anatômicos, ficou mais fácil compreender como estudamos 
os cortes anatômicos, não é? Ao estudar anatomia, mesmo que não haja disponíveis peças ou 
modelos anatômicos, tenha sempre em mente o plano de corte do material em estudo, pois isso 
facilita a compreensão. A seguir, vamos adentrar o universo das nomenclaturas anatômicas e ver 
os primeiros termos essenciais para descrever estruturas, posições e diversos outros elementos 
relacionados à anatomia.

1.2.1 Termos de relação, comparação e lateralidade

Os termos de relação e comparação descrevem relações e posicionamentos entre estruturas, 
ou seja, a maneira com que uma estrutura anatômica se relaciona a outra, utilizando como re-
ferência a posição anatômica ou os planos anatômicos. Por exemplo, se temos dois músculos 
esqueléticos dispostos em camadas, um é mais superficial do que o outro ou então um é mais 
profundo se comparado ao outro. Superficial e profundo são termos de relação utilizados para 
esse fim. Entretanto, existem outros.

• Superior e inferior: estruturas superiores são aquelas localizadas em regiões acima de outras 
ou em direção ao crânio (cranial, cefálico); estruturas inferiores estão abaixo de outras ou em 
direção aos pés (caudal). Por exemplo: o nariz é superior à boca e a boca é inferior ao nariz.

• Posterior e anterior: estruturas ou regiões posteriores referem-se às mais próximas da parte 
de trás (dorso, dorsal) do corpo. O termo anterior relaciona-se às estruturas ou regiões mais 
próximas da parte da frente (ventre, ventral) do corpo. Por exemplo: os músculos eretores 
da espinha são posteriores em relação aos músculos peitorais, ou os músculos peitorais são 
anteriores em relação aos músculos eretores da espinha.
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• Medial e lateral: são termos utilizados 
para relacionar estruturas paralelas quan-
to ao plano mediano. As mais próximas a 
ele são mediais e as mais afastadas são la-
terais. Por exemplo: no antebraço, o rádio 
é lateral em relação à ulna, portanto a ulna 
é medial quanto ao rádio.

• Proximal e distal: estes termos são exclu-
sivos aos membros superiores e inferiores. 
Nessas regiões, não utilizamos as palavras 
superior e inferior para indicar o fato de as 
estruturas estarem uma acima ou abaixo 
de outra, mas sim os termos proximal, para 
estruturas próximas das raízes dos mem-
bros (ombro ou quadril), e distal, para as 
estruturas distantes das raízes dos mem-
bros. Por exemplo: a articulação do cotove-
lo é proximal em relação ao carpo (punho), 
portanto o carpo é distal em relação à arti-
culação do cotovelo.

• Superficial, intermédio e profundo: es-
tes são termos que relacionam estruturas 
de acordo com sua proximidade quanto 
à superfície. São muito usados para des-
crever estruturas dispostas em camadas. 
Superficial é utilizado para estruturas na 
superfície ou próximas a ela, profundo é 
usado para as estruturas mais afastadas da 
superfície e intermediário é o termo utili-
zado para as estruturas situadas entre ou-
tras que sejam superficiais e profundas. 
Por exemplo: no braço, a pele é superficial 
aos músculos e ao úmero (osso do braço), 
enquanto o úmero é profundo à pele e aos 

músculos e os músculos são as estrutu-
ras intermediárias em relação à pele e ao 
úmero.

• Externo e interno: termos utilizados para 
estruturas que possuem cavidades. Externo 
é usado para pontos mais distantes do cen-
tro dessa cavidade e interno para os pontos 
mais próximos. Por exemplo: o estômago 
possui uma parede externa em contato com 
os órgãos abdominais e uma parede inter-
na em contato com o conteúdo estomacal.

Geralmente, os termos de relação 

e comparação não são utilizados 

de maneira fixa para as estrutu-

ras descritas. Devemos ter em 

mente que sempre dependerá do 

referencial. Por exemplo, o carpo 

é distal em relação ao cotovelo, 

porém é proximal quanto aos de-

dos da mão. A boca é inferior ao 

nariz, mas é superior ao queixo.  

A ulna é medial em relação ao rá-

dio e, ao mesmo tempo, é lateral ao 

osso do quadril.
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Os termos de relação e comparação podem ser combinados para descrever estruturas em posi-
ções não muito específicas, por exemplo: posterolateral, anteromedial, anterossuperior etc. Além 
disso, temos termos específicos para determinadas estruturas, como palma da mão, planta do 
pé, região dorsal, região ventral etc. Na Figura 3, a seguir, você pode melhor visualizar os termos 
aprendidos anteriormente.

Figura 3 – Termos de relação e comparação em anatomia
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Fonte: Elaborada pela autora com base em Moore, Dalley e Agur, 2014.
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Temos ainda termos utilizados para comparar o posicionamento de estruturas em relação à 
linha mediana do corpo – uma linha que divide o corpo em metades iguais, direita e esquerda 
–, denominados de termos de lateralidade, sendo eles: unilateral, bilateral, mediano, ipsilateral 
e contralateral.

Por exemplo, os rins são, geralmente, órgãos bilaterais, ou seja, temos um rim direito e um 
rim esquerdo, e o mesmo podemos dizer dos pulmões, dos ovários e dos testículos. Assim, 
estruturas são bilaterais quando se apresentam em pares, e, contrariamente, estruturas únicas 
(ímpares) são unilaterais.

O estômago, localizado à esquerda do plano mediano, e o fígado, à direita, são unilaterais. 
Apesar disso, estruturas unilaterais podem ocupar uma posição mediana e não pertencer a ne-
nhum dos dois lados, como o mediastino, o nariz e a boca – e, dessa forma, são ditas medianas.

O termo ipsilateral é utilizado para estruturas localizadas ao mesmo lado do corpo, e chama-se 
contralateral aquelas em lados opostos. Por exemplo, o rim esquerdo é ipsilateral ao pulmão es-
querdo, mas é contralateral ao pulmão direito e até mesmo ao rim direito.

Na anatomia, é muito comum descrevermos as funções ou ações das estruturas estudadas. Além 
disso, muitas dessas funções ou ações podem ser utilizadas para nomear as próprias estruturas, 
fato frequente quando estudamos as nomenclaturas dos músculos esqueléticos. Dessa maneira,  
os termos de movimento entram nas descrições anatômicas.

1.2.2 Termos de movimento

A terminologia anatômica também descreve os movimentos realizados pelas partes do corpo e, 
para isso, utiliza termos que definem os movimentos em relação à posição anatômica, aos planos 
anatômicos e aos eixos de movimento.

Embora a maioria dos movimentos ocorra nas articulações em que há encaixe de dois ou mais ossos ou 
cartilagens, várias estruturas não esqueléticas também se movimentam (p. ex., língua, lábios, pálpebras). 
Os termos de movimento também podem ser avaliados em pares de movimentos opostos. (MOORE; 
DALLEY; AGUR, 2014, p. 7)

Os estudantes e profissionais de educação física e da área da saúde, como fisioterapeutas e 
terapeutas ocupacionais, estarão sempre em contato com esses termos (Figura 4), pois tratam 
especificamente dos movimentos, principalmente do sistema musculoesquelético.
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Figura 4 – Termos de movimento

Dorsiflexão e flexão plantar: O pé realiza o 
movimento de dorsiflexão quando o dorso do pé 
se aproxima da perna e o movimento contrário, 
ou seja, o afastamento do dorso do pé em relação 
à perna chamado de flexão plantar.

Flexão palmar e dorsiflexão: na flexão 
palmar, o ângulo entre a palma da mão e o 
antebraço é reduzido, já na dorsiflexão, o ângulo 
entre o dorso da mão e o antebraço é reduzido. O 
termo flexão palmar é substituído por flexão 
plantar quando se trata do pé e o termo 
dorsiflexão permanece o mesmo para as mãos e 
pés.

Elevação e depressão: todo movimento de 
elevação é caracterizado por descolar uma parte 
do corpo para cima e todo movimento de 
depressão é caracterizado pelo deslocamento 
para baixo.

Rotação medial e rotação lateral: a rotação 
caracteriza-se pelo movimento giratório ao redor 
de um eixo longitudinal. Na rotação medial 
(interna), a face anterior da parte em movimento 
gira para se aproximar do plano mediano, já na 
rotação lateral, o sentido da rotação faz com que 
a parte se afaste do plano mediano.

Rotação do pescoço para a direita e para a 
esquerda: como a rotação do pescoço ocorre ao 
redor da linha mediana, não utilizamos a 
nomenclatura de rotação interna e externa, e sim 
o lado para que a cabeça gira (direita ou 
esquerda).

Supinação e pronação: Para o antebraço, 
temos um tipo de rotação diferente, a supinação 
ocorre quando a palma da mão fica voltada para a 
parte anterior (como ocorre na posição 
anatômica) e a pronação ocorre quando a palma 
se volta para a parte posterior.

Eversão e inversão: a eversão ocorre quando a 
planta do pé se volta para fora, afastando-se do 
plano mediano. Já a inversão se dá quando a 
planta se volta para dentro, aproximando-se 
desse plano.

Protração e retração: o movimento de protração 
(protrusão) ocorre quando a parte se desloca 
anteriormente e a retração (retrusão) ocorre 
quando há um deslocamento posterior.

Inclinação: movimento relacionado ao ato de 
inclinar o elemento para a direita ou para a 
esquerda.

Oposição e reposição: a oposição é o 
movimento de pinça do polegar, em que a 
polpa desse dedo toca a polpa de outro dedo. 
A reposição é o retorno à posição anatômica. 

Circundução: movimento bastante amplo e 
circular, portanto apenas algumas articulações 
conseguem realizar, como a do ombro e do 
quadril. É a combinação em sequência dos 
movimentos de flexão, abdução, extensão e 
adução ou vice-versa. 

Flexão Extensão Hiperextensão

Extensão

Dorsiflexão Flexão plantar

DorsiflexãoFlexão palmar

Rotação lateralRotação medial

Rotação do pescoço
para a direita

Rotação do pescoço
para a esquerda

Supinação do antebraço Pronação do antebraço

Eversão Inversão

Protração Retração

Inclinação lateral do tronco
para a direita

Inclinação lateral do tronco
para a esquerda

Oposição Reposição

Elevação Depressão

Desvio radial e ulnar: no desvio radial, a mão se 
inclina em direção ao rádio e, no desvio ulnar, em 
direção à ulna. 

Desvio radial do punho Desvio ulnar do punho

Circundução

Flexão

Adução e abdução: no movimento de adução, a 
parte que se movimenta aproxima-se do plano 
mediano, e na abdução ela se afasta. O plano de 
referência desse movimento é o plano frontal e o 
eixo é o anteroposterior. O termo adução e a 
expressão abdução horizontal podem ser 
utilizados quando a aproximação ou o 
afastamento do membro da linha mediana é 
realizado no plano transverso da articulação.

Abdução do ombroAdução do ombro

Abdução horizontal
do ombro

Adução horizontal
do ombro

Flexão, extensão e hiperextensão: 
na flexão, o ângulo formado pela articulação em 
movimento é reduzido, e na extensão ele é 
aumentado. A hiperextensão é caracterizada 
pelo movimento de extensão além do ângulo de 
180°. Em algumas articulações, a hiperextensão é 
possível devido à frouxidão ligamentar, como do 
cotovelo ou do joelho.

Flexão Extensão Hiperextensão

ExtensãoFlexão

Flexão, extensão e hiperextensão: 
na flexão, o ângulo formado pela articulação em 
movimento é reduzido, e na extensão ele é 
aumentado. A hiperextensão é caracterizada 
pelo movimento de extensão além do ângulo de 
180°. Em algumas articulações, a hiperextensão é 
possível devido à frouxidão ligamentar, como do 
cotovelo ou do joelho.

Dorsiflexão e flexão plantar: O pé realiza o 
movimento de dorsiflexão quando o dorso do pé 
se aproxima da perna e o movimento contrário, 
ou seja, o afastamento do dorso do pé em relação 
à perna chamado de flexão plantar.

Flexão palmar e dorsiflexão: na flexão 
palmar, o ângulo entre a palma da mão e o 
antebraço é reduzido, já na dorsiflexão, o ângulo 
entre o dorso da mão e o antebraço é reduzido. O 
termo flexão palmar é substituído por flexão 
plantar quando se trata do pé e o termo 
dorsiflexão permanece o mesmo para as mãos e 
pés.

Elevação e depressão: todo movimento de 
elevação é caracterizado por descolar uma parte 
do corpo para cima e todo movimento de 
depressão é caracterizado pelo deslocamento 
para baixo.

Rotação medial e rotação lateral: a rotação 
caracteriza-se pelo movimento giratório ao redor 
de um eixo longitudinal. Na rotação medial 
(interna), a face anterior da parte em movimento 
gira para se aproximar do plano mediano, já na 
rotação lateral, o sentido da rotação faz com que 
a parte se afaste do plano mediano.

Rotação do pescoço para a direita e para a 
esquerda: como a rotação do pescoço ocorre ao 
redor da linha mediana, não utilizamos a 
nomenclatura de rotação interna e externa, e sim 
o lado para que a cabeça gira (direita ou 
esquerda).

Supinação e pronação: Para o antebraço, 
temos um tipo de rotação diferente, a supinação 
ocorre quando a palma da mão fica voltada para a 
parte anterior (como ocorre na posição 
anatômica) e a pronação ocorre quando a palma 
se volta para a parte posterior.

Eversão e inversão: a eversão ocorre quando a 
planta do pé se volta para fora, afastando-se do 
plano mediano. Já a inversão se dá quando a 
planta se volta para dentro, aproximando-se 
desse plano.

Protração e retração: o movimento de protração 
(protrusão) ocorre quando a parte se desloca 
anteriormente e a retração (retrusão) ocorre 
quando há um deslocamento posterior.

Inclinação: movimento relacionado ao ato de 
inclinar o elemento para a direita ou para a 
esquerda.

Oposição e reposição: a oposição é o 
movimento de pinça do polegar, em que a 
polpa desse dedo toca a polpa de outro dedo. 
A reposição é o retorno à posição anatômica. 

Circundução: movimento bastante amplo e 
circular, portanto apenas algumas articulações 
conseguem realizar, como a do ombro e do 
quadril. É a combinação em sequência dos 
movimentos de flexão, abdução, extensão e 
adução ou vice-versa. 

Flexão Extensão Hiperextensão

Extensão

Dorsiflexão Flexão plantar

DorsiflexãoFlexão palmar

Rotação lateralRotação medial

Rotação do pescoço
para a direita

Rotação do pescoço
para a esquerda

Supinação do antebraço Pronação do antebraço

Eversão Inversão

Protração Retração

Inclinação lateral do tronco
para a direita

Inclinação lateral do tronco
para a esquerda

Oposição Reposição

Elevação Depressão

Desvio radial e ulnar: no desvio radial, a mão se 
inclina em direção ao rádio e, no desvio ulnar, em 
direção à ulna. 

Desvio radial do punho Desvio ulnar do punho

Circundução

Flexão

Adução e abdução: no movimento de adução, a 
parte que se movimenta aproxima-se do plano 
mediano, e na abdução ela se afasta. O plano de 
referência desse movimento é o plano frontal e o 
eixo é o anteroposterior. O termo adução e a 
expressão abdução horizontal podem ser 
utilizados quando a aproximação ou o 
afastamento do membro da linha mediana é 
realizado no plano transverso da articulação.

Abdução do ombroAdução do ombro

Abdução horizontal
do ombro

Adução horizontal
do ombro

Flexão, extensão e hiperextensão: 
na flexão, o ângulo formado pela articulação em 
movimento é reduzido, e na extensão ele é 
aumentado. A hiperextensão é caracterizada 
pelo movimento de extensão além do ângulo de 
180°. Em algumas articulações, a hiperextensão é 
possível devido à frouxidão ligamentar, como do 
cotovelo ou do joelho.

Adução e abdução

No movimento de adução, a parte que se mo-
vimenta aproxima-se do plano mediano, e na 
abdução ela se afasta. O plano de referência 
desse movimento é o plano frontal e o eixo é 
o anteroposterior. O termo adução e a expres-
são abdução horizontal podem ser utilizados 
quando a aproximação ou o afastamento do 
membro da linha mediana é realizado no pla-
no transverso da articulação.

Flexão, extensão e hiperextensão 

Na flexão, o ângulo formado pela articulação 
em movimento é reduzido, e na extensão ele 
é aumentado. A hiperextensão é caracterizada 
pelo movimento de extensão além do ângulo 
de 180°. Em algumas articulações, a hiperex-
tensão é possível devido à frouxidão ligamen-
tar, como do cotovelo ou do joelho.

Rotação medial e rotação lateral 

A rotação caracteriza-se pelo movimento 
giratório ao redor de um eixo longitudinal. 
Na rotação medial (interna), a face anterior 
da parte em movimento gira para se aproxi-
mar do plano mediano, já na rotação lateral, 
o sentido da rotação faz com que a parte se 
afaste do plano mediano.

(Continua)
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Dorsiflexão e flexão plantar: O pé realiza o 
movimento de dorsiflexão quando o dorso do pé 
se aproxima da perna e o movimento contrário, 
ou seja, o afastamento do dorso do pé em relação 
à perna chamado de flexão plantar.

Flexão palmar e dorsiflexão: na flexão 
palmar, o ângulo entre a palma da mão e o 
antebraço é reduzido, já na dorsiflexão, o ângulo 
entre o dorso da mão e o antebraço é reduzido. O 
termo flexão palmar é substituído por flexão 
plantar quando se trata do pé e o termo 
dorsiflexão permanece o mesmo para as mãos e 
pés.

Elevação e depressão: todo movimento de 
elevação é caracterizado por descolar uma parte 
do corpo para cima e todo movimento de 
depressão é caracterizado pelo deslocamento 
para baixo.

Rotação medial e rotação lateral: a rotação 
caracteriza-se pelo movimento giratório ao redor 
de um eixo longitudinal. Na rotação medial 
(interna), a face anterior da parte em movimento 
gira para se aproximar do plano mediano, já na 
rotação lateral, o sentido da rotação faz com que 
a parte se afaste do plano mediano.

Rotação do pescoço para a direita e para a 
esquerda: como a rotação do pescoço ocorre ao 
redor da linha mediana, não utilizamos a 
nomenclatura de rotação interna e externa, e sim 
o lado para que a cabeça gira (direita ou 
esquerda).

Supinação e pronação: Para o antebraço, 
temos um tipo de rotação diferente, a supinação 
ocorre quando a palma da mão fica voltada para a 
parte anterior (como ocorre na posição 
anatômica) e a pronação ocorre quando a palma 
se volta para a parte posterior.

Eversão e inversão: a eversão ocorre quando a 
planta do pé se volta para fora, afastando-se do 
plano mediano. Já a inversão se dá quando a 
planta se volta para dentro, aproximando-se 
desse plano.

Protração e retração: o movimento de protração 
(protrusão) ocorre quando a parte se desloca 
anteriormente e a retração (retrusão) ocorre 
quando há um deslocamento posterior.

Inclinação: movimento relacionado ao ato de 
inclinar o elemento para a direita ou para a 
esquerda.

Oposição e reposição: a oposição é o 
movimento de pinça do polegar, em que a 
polpa desse dedo toca a polpa de outro dedo. 
A reposição é o retorno à posição anatômica. 

Circundução: movimento bastante amplo e 
circular, portanto apenas algumas articulações 
conseguem realizar, como a do ombro e do 
quadril. É a combinação em sequência dos 
movimentos de flexão, abdução, extensão e 
adução ou vice-versa. 

Flexão Extensão Hiperextensão

Extensão

Dorsiflexão Flexão plantar

DorsiflexãoFlexão palmar

Rotação lateralRotação medial

Rotação do pescoço
para a direita

Rotação do pescoço
para a esquerda

Supinação do antebraço Pronação do antebraço

Eversão Inversão

Protração Retração

Inclinação lateral do tronco
para a direita

Inclinação lateral do tronco
para a esquerda

Oposição Reposição

Elevação Depressão

Desvio radial e ulnar: no desvio radial, a mão se 
inclina em direção ao rádio e, no desvio ulnar, em 
direção à ulna. 

Desvio radial do punho Desvio ulnar do punho

Circundução

Flexão

Adução e abdução: no movimento de adução, a 
parte que se movimenta aproxima-se do plano 
mediano, e na abdução ela se afasta. O plano de 
referência desse movimento é o plano frontal e o 
eixo é o anteroposterior. O termo adução e a 
expressão abdução horizontal podem ser 
utilizados quando a aproximação ou o 
afastamento do membro da linha mediana é 
realizado no plano transverso da articulação.

Abdução do ombroAdução do ombro

Abdução horizontal
do ombro

Adução horizontal
do ombro

Flexão, extensão e hiperextensão: 
na flexão, o ângulo formado pela articulação em 
movimento é reduzido, e na extensão ele é 
aumentado. A hiperextensão é caracterizada 
pelo movimento de extensão além do ângulo de 
180°. Em algumas articulações, a hiperextensão é 
possível devido à frouxidão ligamentar, como do 
cotovelo ou do joelho.

Dorsiflexão e flexão plantar: O pé realiza o 
movimento de dorsiflexão quando o dorso do pé 
se aproxima da perna e o movimento contrário, 
ou seja, o afastamento do dorso do pé em relação 
à perna chamado de flexão plantar.

Flexão palmar e dorsiflexão: na flexão 
palmar, o ângulo entre a palma da mão e o 
antebraço é reduzido, já na dorsiflexão, o ângulo 
entre o dorso da mão e o antebraço é reduzido. O 
termo flexão palmar é substituído por flexão 
plantar quando se trata do pé e o termo 
dorsiflexão permanece o mesmo para as mãos e 
pés.

Elevação e depressão: todo movimento de 
elevação é caracterizado por descolar uma parte 
do corpo para cima e todo movimento de 
depressão é caracterizado pelo deslocamento 
para baixo.

Rotação medial e rotação lateral: a rotação 
caracteriza-se pelo movimento giratório ao redor 
de um eixo longitudinal. Na rotação medial 
(interna), a face anterior da parte em movimento 
gira para se aproximar do plano mediano, já na 
rotação lateral, o sentido da rotação faz com que 
a parte se afaste do plano mediano.

Rotação do pescoço para a direita e para a 
esquerda: como a rotação do pescoço ocorre ao 
redor da linha mediana, não utilizamos a 
nomenclatura de rotação interna e externa, e sim 
o lado para que a cabeça gira (direita ou 
esquerda).

Supinação e pronação: Para o antebraço, 
temos um tipo de rotação diferente, a supinação 
ocorre quando a palma da mão fica voltada para a 
parte anterior (como ocorre na posição 
anatômica) e a pronação ocorre quando a palma 
se volta para a parte posterior.

Eversão e inversão: a eversão ocorre quando a 
planta do pé se volta para fora, afastando-se do 
plano mediano. Já a inversão se dá quando a 
planta se volta para dentro, aproximando-se 
desse plano.

Protração e retração: o movimento de protração 
(protrusão) ocorre quando a parte se desloca 
anteriormente e a retração (retrusão) ocorre 
quando há um deslocamento posterior.

Inclinação: movimento relacionado ao ato de 
inclinar o elemento para a direita ou para a 
esquerda.

Oposição e reposição: a oposição é o 
movimento de pinça do polegar, em que a 
polpa desse dedo toca a polpa de outro dedo. 
A reposição é o retorno à posição anatômica. 

Circundução: movimento bastante amplo e 
circular, portanto apenas algumas articulações 
conseguem realizar, como a do ombro e do 
quadril. É a combinação em sequência dos 
movimentos de flexão, abdução, extensão e 
adução ou vice-versa. 

Flexão Extensão Hiperextensão

Extensão

Dorsiflexão Flexão plantar

DorsiflexãoFlexão palmar

Rotação lateralRotação medial

Rotação do pescoço
para a direita

Rotação do pescoço
para a esquerda

Supinação do antebraço Pronação do antebraço

Eversão Inversão

Protração Retração

Inclinação lateral do tronco
para a direita

Inclinação lateral do tronco
para a esquerda

Oposição Reposição

Elevação Depressão

Desvio radial e ulnar: no desvio radial, a mão se 
inclina em direção ao rádio e, no desvio ulnar, em 
direção à ulna. 

Desvio radial do punho Desvio ulnar do punho

Circundução

Flexão

Adução e abdução: no movimento de adução, a 
parte que se movimenta aproxima-se do plano 
mediano, e na abdução ela se afasta. O plano de 
referência desse movimento é o plano frontal e o 
eixo é o anteroposterior. O termo adução e a 
expressão abdução horizontal podem ser 
utilizados quando a aproximação ou o 
afastamento do membro da linha mediana é 
realizado no plano transverso da articulação.

Abdução do ombroAdução do ombro

Abdução horizontal
do ombro

Adução horizontal
do ombro

Flexão, extensão e hiperextensão: 
na flexão, o ângulo formado pela articulação em 
movimento é reduzido, e na extensão ele é 
aumentado. A hiperextensão é caracterizada 
pelo movimento de extensão além do ângulo de 
180°. Em algumas articulações, a hiperextensão é 
possível devido à frouxidão ligamentar, como do 
cotovelo ou do joelho.

Dorsiflexão e flexão plantar: O pé realiza o 
movimento de dorsiflexão quando o dorso do pé 
se aproxima da perna e o movimento contrário, 
ou seja, o afastamento do dorso do pé em relação 
à perna chamado de flexão plantar.

Flexão palmar e dorsiflexão: na flexão 
palmar, o ângulo entre a palma da mão e o 
antebraço é reduzido, já na dorsiflexão, o ângulo 
entre o dorso da mão e o antebraço é reduzido. O 
termo flexão palmar é substituído por flexão 
plantar quando se trata do pé e o termo 
dorsiflexão permanece o mesmo para as mãos e 
pés.

Elevação e depressão: todo movimento de 
elevação é caracterizado por descolar uma parte 
do corpo para cima e todo movimento de 
depressão é caracterizado pelo deslocamento 
para baixo.

Rotação medial e rotação lateral: a rotação 
caracteriza-se pelo movimento giratório ao redor 
de um eixo longitudinal. Na rotação medial 
(interna), a face anterior da parte em movimento 
gira para se aproximar do plano mediano, já na 
rotação lateral, o sentido da rotação faz com que 
a parte se afaste do plano mediano.

Rotação do pescoço para a direita e para a 
esquerda: como a rotação do pescoço ocorre ao 
redor da linha mediana, não utilizamos a 
nomenclatura de rotação interna e externa, e sim 
o lado para que a cabeça gira (direita ou 
esquerda).

Supinação e pronação: Para o antebraço, 
temos um tipo de rotação diferente, a supinação 
ocorre quando a palma da mão fica voltada para a 
parte anterior (como ocorre na posição 
anatômica) e a pronação ocorre quando a palma 
se volta para a parte posterior.

Eversão e inversão: a eversão ocorre quando a 
planta do pé se volta para fora, afastando-se do 
plano mediano. Já a inversão se dá quando a 
planta se volta para dentro, aproximando-se 
desse plano.

Protração e retração: o movimento de protração 
(protrusão) ocorre quando a parte se desloca 
anteriormente e a retração (retrusão) ocorre 
quando há um deslocamento posterior.

Inclinação: movimento relacionado ao ato de 
inclinar o elemento para a direita ou para a 
esquerda.

Oposição e reposição: a oposição é o 
movimento de pinça do polegar, em que a 
polpa desse dedo toca a polpa de outro dedo. 
A reposição é o retorno à posição anatômica. 

Circundução: movimento bastante amplo e 
circular, portanto apenas algumas articulações 
conseguem realizar, como a do ombro e do 
quadril. É a combinação em sequência dos 
movimentos de flexão, abdução, extensão e 
adução ou vice-versa. 

Flexão Extensão Hiperextensão

Extensão

Dorsiflexão Flexão plantar

DorsiflexãoFlexão palmar

Rotação lateralRotação medial

Rotação do pescoço
para a direita

Rotação do pescoço
para a esquerda

Supinação do antebraço Pronação do antebraço

Eversão Inversão

Protração Retração

Inclinação lateral do tronco
para a direita

Inclinação lateral do tronco
para a esquerda

Oposição Reposição

Elevação Depressão

Desvio radial e ulnar: no desvio radial, a mão se 
inclina em direção ao rádio e, no desvio ulnar, em 
direção à ulna. 

Desvio radial do punho Desvio ulnar do punho

Circundução

Flexão

Adução e abdução: no movimento de adução, a 
parte que se movimenta aproxima-se do plano 
mediano, e na abdução ela se afasta. O plano de 
referência desse movimento é o plano frontal e o 
eixo é o anteroposterior. O termo adução e a 
expressão abdução horizontal podem ser 
utilizados quando a aproximação ou o 
afastamento do membro da linha mediana é 
realizado no plano transverso da articulação.

Abdução do ombroAdução do ombro

Abdução horizontal
do ombro

Adução horizontal
do ombro

Flexão, extensão e hiperextensão: 
na flexão, o ângulo formado pela articulação em 
movimento é reduzido, e na extensão ele é 
aumentado. A hiperextensão é caracterizada 
pelo movimento de extensão além do ângulo de 
180°. Em algumas articulações, a hiperextensão é 
possível devido à frouxidão ligamentar, como do 
cotovelo ou do joelho. Rotação do pescoço para a direita e 

para a esquerda

Como a rotação do pescoço ocorre ao redor da 
linha mediana, não utilizamos a nomenclatura 
de rotação interna e externa, e sim o lado para 
que a cabeça gira (direita ou esquerda).

IE
SD

E 
BR

AS
IL

 S
/A

.

Circundução

Movimento bastante amplo e circular, por-
tanto apenas algumas articulações conse-
guem realizar, como a do ombro e do quadril. 
É a combinação em sequência dos movimen-
tos de flexão, abdução, extensão e adução ou 
vice-versa. 

Flexão palmar e dorsiflexão 

Na flexão palmar, o ângulo entre a palma da 
mão e o antebraço é reduzido, já na dorsiflexão, 
o ângulo entre o dorso da mão e o antebraço é 
reduzido. A expressão flexão palmar é substituí-
da por flexão plantar quando se trata do pé, e o 
termo dorsiflexão permanece o mesmo para as 
mãos e pés.

(Continua)
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Dorsiflexão e flexão plantar: O pé realiza o 
movimento de dorsiflexão quando o dorso do pé 
se aproxima da perna e o movimento contrário, 
ou seja, o afastamento do dorso do pé em relação 
à perna chamado de flexão plantar.

Flexão palmar e dorsiflexão: na flexão 
palmar, o ângulo entre a palma da mão e o 
antebraço é reduzido, já na dorsiflexão, o ângulo 
entre o dorso da mão e o antebraço é reduzido. O 
termo flexão palmar é substituído por flexão 
plantar quando se trata do pé e o termo 
dorsiflexão permanece o mesmo para as mãos e 
pés.

Elevação e depressão: todo movimento de 
elevação é caracterizado por descolar uma parte 
do corpo para cima e todo movimento de 
depressão é caracterizado pelo deslocamento 
para baixo.

Rotação medial e rotação lateral: a rotação 
caracteriza-se pelo movimento giratório ao redor 
de um eixo longitudinal. Na rotação medial 
(interna), a face anterior da parte em movimento 
gira para se aproximar do plano mediano, já na 
rotação lateral, o sentido da rotação faz com que 
a parte se afaste do plano mediano.

Rotação do pescoço para a direita e para a 
esquerda: como a rotação do pescoço ocorre ao 
redor da linha mediana, não utilizamos a 
nomenclatura de rotação interna e externa, e sim 
o lado para que a cabeça gira (direita ou 
esquerda).

Supinação e pronação: Para o antebraço, 
temos um tipo de rotação diferente, a supinação 
ocorre quando a palma da mão fica voltada para a 
parte anterior (como ocorre na posição 
anatômica) e a pronação ocorre quando a palma 
se volta para a parte posterior.

Eversão e inversão: a eversão ocorre quando a 
planta do pé se volta para fora, afastando-se do 
plano mediano. Já a inversão se dá quando a 
planta se volta para dentro, aproximando-se 
desse plano.

Protração e retração: o movimento de protração 
(protrusão) ocorre quando a parte se desloca 
anteriormente e a retração (retrusão) ocorre 
quando há um deslocamento posterior.

Inclinação: movimento relacionado ao ato de 
inclinar o elemento para a direita ou para a 
esquerda.

Oposição e reposição: a oposição é o 
movimento de pinça do polegar, em que a 
polpa desse dedo toca a polpa de outro dedo. 
A reposição é o retorno à posição anatômica. 

Circundução: movimento bastante amplo e 
circular, portanto apenas algumas articulações 
conseguem realizar, como a do ombro e do 
quadril. É a combinação em sequência dos 
movimentos de flexão, abdução, extensão e 
adução ou vice-versa. 

Flexão Extensão Hiperextensão

Extensão

Dorsiflexão Flexão plantar

DorsiflexãoFlexão palmar

Rotação lateralRotação medial

Rotação do pescoço
para a direita

Rotação do pescoço
para a esquerda

Supinação do antebraço Pronação do antebraço

Eversão Inversão

Protração Retração

Inclinação lateral do tronco
para a direita

Inclinação lateral do tronco
para a esquerda

Oposição Reposição

Elevação Depressão

Desvio radial e ulnar: no desvio radial, a mão se 
inclina em direção ao rádio e, no desvio ulnar, em 
direção à ulna. 

Desvio radial do punho Desvio ulnar do punho

Circundução

Flexão

Adução e abdução: no movimento de adução, a 
parte que se movimenta aproxima-se do plano 
mediano, e na abdução ela se afasta. O plano de 
referência desse movimento é o plano frontal e o 
eixo é o anteroposterior. O termo adução e a 
expressão abdução horizontal podem ser 
utilizados quando a aproximação ou o 
afastamento do membro da linha mediana é 
realizado no plano transverso da articulação.

Abdução do ombroAdução do ombro

Abdução horizontal
do ombro

Adução horizontal
do ombro

Flexão, extensão e hiperextensão: 
na flexão, o ângulo formado pela articulação em 
movimento é reduzido, e na extensão ele é 
aumentado. A hiperextensão é caracterizada 
pelo movimento de extensão além do ângulo de 
180°. Em algumas articulações, a hiperextensão é 
possível devido à frouxidão ligamentar, como do 
cotovelo ou do joelho.

Dorsiflexão e flexão plantar: O pé realiza o 
movimento de dorsiflexão quando o dorso do pé 
se aproxima da perna e o movimento contrário, 
ou seja, o afastamento do dorso do pé em relação 
à perna chamado de flexão plantar.

Flexão palmar e dorsiflexão: na flexão 
palmar, o ângulo entre a palma da mão e o 
antebraço é reduzido, já na dorsiflexão, o ângulo 
entre o dorso da mão e o antebraço é reduzido. O 
termo flexão palmar é substituído por flexão 
plantar quando se trata do pé e o termo 
dorsiflexão permanece o mesmo para as mãos e 
pés.

Elevação e depressão: todo movimento de 
elevação é caracterizado por descolar uma parte 
do corpo para cima e todo movimento de 
depressão é caracterizado pelo deslocamento 
para baixo.

Rotação medial e rotação lateral: a rotação 
caracteriza-se pelo movimento giratório ao redor 
de um eixo longitudinal. Na rotação medial 
(interna), a face anterior da parte em movimento 
gira para se aproximar do plano mediano, já na 
rotação lateral, o sentido da rotação faz com que 
a parte se afaste do plano mediano.

Rotação do pescoço para a direita e para a 
esquerda: como a rotação do pescoço ocorre ao 
redor da linha mediana, não utilizamos a 
nomenclatura de rotação interna e externa, e sim 
o lado para que a cabeça gira (direita ou 
esquerda).

Supinação e pronação: Para o antebraço, 
temos um tipo de rotação diferente, a supinação 
ocorre quando a palma da mão fica voltada para a 
parte anterior (como ocorre na posição 
anatômica) e a pronação ocorre quando a palma 
se volta para a parte posterior.

Eversão e inversão: a eversão ocorre quando a 
planta do pé se volta para fora, afastando-se do 
plano mediano. Já a inversão se dá quando a 
planta se volta para dentro, aproximando-se 
desse plano.

Protração e retração: o movimento de protração 
(protrusão) ocorre quando a parte se desloca 
anteriormente e a retração (retrusão) ocorre 
quando há um deslocamento posterior.

Inclinação: movimento relacionado ao ato de 
inclinar o elemento para a direita ou para a 
esquerda.

Oposição e reposição: a oposição é o 
movimento de pinça do polegar, em que a 
polpa desse dedo toca a polpa de outro dedo. 
A reposição é o retorno à posição anatômica. 

Circundução: movimento bastante amplo e 
circular, portanto apenas algumas articulações 
conseguem realizar, como a do ombro e do 
quadril. É a combinação em sequência dos 
movimentos de flexão, abdução, extensão e 
adução ou vice-versa. 

Flexão Extensão Hiperextensão

Extensão

Dorsiflexão Flexão plantar

DorsiflexãoFlexão palmar

Rotação lateralRotação medial

Rotação do pescoço
para a direita

Rotação do pescoço
para a esquerda

Supinação do antebraço Pronação do antebraço

Eversão Inversão

Protração Retração

Inclinação lateral do tronco
para a direita

Inclinação lateral do tronco
para a esquerda

Oposição Reposição

Elevação Depressão

Desvio radial e ulnar: no desvio radial, a mão se 
inclina em direção ao rádio e, no desvio ulnar, em 
direção à ulna. 

Desvio radial do punho Desvio ulnar do punho

Circundução

Flexão

Adução e abdução: no movimento de adução, a 
parte que se movimenta aproxima-se do plano 
mediano, e na abdução ela se afasta. O plano de 
referência desse movimento é o plano frontal e o 
eixo é o anteroposterior. O termo adução e a 
expressão abdução horizontal podem ser 
utilizados quando a aproximação ou o 
afastamento do membro da linha mediana é 
realizado no plano transverso da articulação.

Abdução do ombroAdução do ombro

Abdução horizontal
do ombro

Adução horizontal
do ombro

Flexão, extensão e hiperextensão: 
na flexão, o ângulo formado pela articulação em 
movimento é reduzido, e na extensão ele é 
aumentado. A hiperextensão é caracterizada 
pelo movimento de extensão além do ângulo de 
180°. Em algumas articulações, a hiperextensão é 
possível devido à frouxidão ligamentar, como do 
cotovelo ou do joelho.

Dorsiflexão e flexão plantar: O pé realiza o 
movimento de dorsiflexão quando o dorso do pé 
se aproxima da perna e o movimento contrário, 
ou seja, o afastamento do dorso do pé em relação 
à perna chamado de flexão plantar.

Flexão palmar e dorsiflexão: na flexão 
palmar, o ângulo entre a palma da mão e o 
antebraço é reduzido, já na dorsiflexão, o ângulo 
entre o dorso da mão e o antebraço é reduzido. O 
termo flexão palmar é substituído por flexão 
plantar quando se trata do pé e o termo 
dorsiflexão permanece o mesmo para as mãos e 
pés.

Elevação e depressão: todo movimento de 
elevação é caracterizado por descolar uma parte 
do corpo para cima e todo movimento de 
depressão é caracterizado pelo deslocamento 
para baixo.

Rotação medial e rotação lateral: a rotação 
caracteriza-se pelo movimento giratório ao redor 
de um eixo longitudinal. Na rotação medial 
(interna), a face anterior da parte em movimento 
gira para se aproximar do plano mediano, já na 
rotação lateral, o sentido da rotação faz com que 
a parte se afaste do plano mediano.

Rotação do pescoço para a direita e para a 
esquerda: como a rotação do pescoço ocorre ao 
redor da linha mediana, não utilizamos a 
nomenclatura de rotação interna e externa, e sim 
o lado para que a cabeça gira (direita ou 
esquerda).

Supinação e pronação: Para o antebraço, 
temos um tipo de rotação diferente, a supinação 
ocorre quando a palma da mão fica voltada para a 
parte anterior (como ocorre na posição 
anatômica) e a pronação ocorre quando a palma 
se volta para a parte posterior.

Eversão e inversão: a eversão ocorre quando a 
planta do pé se volta para fora, afastando-se do 
plano mediano. Já a inversão se dá quando a 
planta se volta para dentro, aproximando-se 
desse plano.

Protração e retração: o movimento de protração 
(protrusão) ocorre quando a parte se desloca 
anteriormente e a retração (retrusão) ocorre 
quando há um deslocamento posterior.

Inclinação: movimento relacionado ao ato de 
inclinar o elemento para a direita ou para a 
esquerda.

Oposição e reposição: a oposição é o 
movimento de pinça do polegar, em que a 
polpa desse dedo toca a polpa de outro dedo. 
A reposição é o retorno à posição anatômica. 

Circundução: movimento bastante amplo e 
circular, portanto apenas algumas articulações 
conseguem realizar, como a do ombro e do 
quadril. É a combinação em sequência dos 
movimentos de flexão, abdução, extensão e 
adução ou vice-versa. 

Flexão Extensão Hiperextensão

Extensão

Dorsiflexão Flexão plantar

DorsiflexãoFlexão palmar

Rotação lateralRotação medial

Rotação do pescoço
para a direita

Rotação do pescoço
para a esquerda

Supinação do antebraço Pronação do antebraço

Eversão Inversão

Protração Retração

Inclinação lateral do tronco
para a direita

Inclinação lateral do tronco
para a esquerda

Oposição Reposição

Elevação Depressão

Desvio radial e ulnar: no desvio radial, a mão se 
inclina em direção ao rádio e, no desvio ulnar, em 
direção à ulna. 

Desvio radial do punho Desvio ulnar do punho

Circundução

Flexão

Adução e abdução: no movimento de adução, a 
parte que se movimenta aproxima-se do plano 
mediano, e na abdução ela se afasta. O plano de 
referência desse movimento é o plano frontal e o 
eixo é o anteroposterior. O termo adução e a 
expressão abdução horizontal podem ser 
utilizados quando a aproximação ou o 
afastamento do membro da linha mediana é 
realizado no plano transverso da articulação.

Abdução do ombroAdução do ombro

Abdução horizontal
do ombro

Adução horizontal
do ombro

Flexão, extensão e hiperextensão: 
na flexão, o ângulo formado pela articulação em 
movimento é reduzido, e na extensão ele é 
aumentado. A hiperextensão é caracterizada 
pelo movimento de extensão além do ângulo de 
180°. Em algumas articulações, a hiperextensão é 
possível devido à frouxidão ligamentar, como do 
cotovelo ou do joelho.

Dorsiflexão e flexão plantar

O pé realiza o movimento de dorsiflexão quan-
do o dorso do pé se aproxima da perna. Já o 
movimento contrário, ou seja, o afastamento 
do dorso do pé em relação à perna, é chamado 
de flexão plantar.
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Eversão e inversão

A eversão ocorre quando a planta do pé se vol-
ta para fora, afastando-se do plano mediano. 
Já a inversão se dá quando a planta se volta 
para dentro, aproximando-se desse plano.

Supinação e pronação 

Para o antebraço, temos um tipo de rotação 
diferente. A supinação ocorre quando a pal-
ma da mão fica voltada para a parte anterior 
(como acontece na posição anatômica) e a 
pronação ocorre quando a palma se volta para 
a parte posterior.

(Continua)
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Dorsiflexão e flexão plantar: O pé realiza o 
movimento de dorsiflexão quando o dorso do pé 
se aproxima da perna e o movimento contrário, 
ou seja, o afastamento do dorso do pé em relação 
à perna chamado de flexão plantar.

Flexão palmar e dorsiflexão: na flexão 
palmar, o ângulo entre a palma da mão e o 
antebraço é reduzido, já na dorsiflexão, o ângulo 
entre o dorso da mão e o antebraço é reduzido. O 
termo flexão palmar é substituído por flexão 
plantar quando se trata do pé e o termo 
dorsiflexão permanece o mesmo para as mãos e 
pés.

Elevação e depressão: todo movimento de 
elevação é caracterizado por descolar uma parte 
do corpo para cima e todo movimento de 
depressão é caracterizado pelo deslocamento 
para baixo.

Rotação medial e rotação lateral: a rotação 
caracteriza-se pelo movimento giratório ao redor 
de um eixo longitudinal. Na rotação medial 
(interna), a face anterior da parte em movimento 
gira para se aproximar do plano mediano, já na 
rotação lateral, o sentido da rotação faz com que 
a parte se afaste do plano mediano.

Rotação do pescoço para a direita e para a 
esquerda: como a rotação do pescoço ocorre ao 
redor da linha mediana, não utilizamos a 
nomenclatura de rotação interna e externa, e sim 
o lado para que a cabeça gira (direita ou 
esquerda).

Supinação e pronação: Para o antebraço, 
temos um tipo de rotação diferente, a supinação 
ocorre quando a palma da mão fica voltada para a 
parte anterior (como ocorre na posição 
anatômica) e a pronação ocorre quando a palma 
se volta para a parte posterior.

Eversão e inversão: a eversão ocorre quando a 
planta do pé se volta para fora, afastando-se do 
plano mediano. Já a inversão se dá quando a 
planta se volta para dentro, aproximando-se 
desse plano.

Protração e retração: o movimento de protração 
(protrusão) ocorre quando a parte se desloca 
anteriormente e a retração (retrusão) ocorre 
quando há um deslocamento posterior.

Inclinação: movimento relacionado ao ato de 
inclinar o elemento para a direita ou para a 
esquerda.

Oposição e reposição: a oposição é o 
movimento de pinça do polegar, em que a 
polpa desse dedo toca a polpa de outro dedo. 
A reposição é o retorno à posição anatômica. 

Circundução: movimento bastante amplo e 
circular, portanto apenas algumas articulações 
conseguem realizar, como a do ombro e do 
quadril. É a combinação em sequência dos 
movimentos de flexão, abdução, extensão e 
adução ou vice-versa. 

Flexão Extensão Hiperextensão

Extensão

Dorsiflexão Flexão plantar

DorsiflexãoFlexão palmar

Rotação lateralRotação medial

Rotação do pescoço
para a direita

Rotação do pescoço
para a esquerda

Supinação do antebraço Pronação do antebraço

Eversão Inversão

Protração Retração

Inclinação lateral do tronco
para a direita

Inclinação lateral do tronco
para a esquerda

Oposição Reposição

Elevação Depressão

Desvio radial e ulnar: no desvio radial, a mão se 
inclina em direção ao rádio e, no desvio ulnar, em 
direção à ulna. 

Desvio radial do punho Desvio ulnar do punho

Circundução

Flexão

Adução e abdução: no movimento de adução, a 
parte que se movimenta aproxima-se do plano 
mediano, e na abdução ela se afasta. O plano de 
referência desse movimento é o plano frontal e o 
eixo é o anteroposterior. O termo adução e a 
expressão abdução horizontal podem ser 
utilizados quando a aproximação ou o 
afastamento do membro da linha mediana é 
realizado no plano transverso da articulação.

Abdução do ombroAdução do ombro

Abdução horizontal
do ombro

Adução horizontal
do ombro

Flexão, extensão e hiperextensão: 
na flexão, o ângulo formado pela articulação em 
movimento é reduzido, e na extensão ele é 
aumentado. A hiperextensão é caracterizada 
pelo movimento de extensão além do ângulo de 
180°. Em algumas articulações, a hiperextensão é 
possível devido à frouxidão ligamentar, como do 
cotovelo ou do joelho.

Dorsiflexão e flexão plantar: O pé realiza o 
movimento de dorsiflexão quando o dorso do pé 
se aproxima da perna e o movimento contrário, 
ou seja, o afastamento do dorso do pé em relação 
à perna chamado de flexão plantar.

Flexão palmar e dorsiflexão: na flexão 
palmar, o ângulo entre a palma da mão e o 
antebraço é reduzido, já na dorsiflexão, o ângulo 
entre o dorso da mão e o antebraço é reduzido. O 
termo flexão palmar é substituído por flexão 
plantar quando se trata do pé e o termo 
dorsiflexão permanece o mesmo para as mãos e 
pés.

Elevação e depressão: todo movimento de 
elevação é caracterizado por descolar uma parte 
do corpo para cima e todo movimento de 
depressão é caracterizado pelo deslocamento 
para baixo.

Rotação medial e rotação lateral: a rotação 
caracteriza-se pelo movimento giratório ao redor 
de um eixo longitudinal. Na rotação medial 
(interna), a face anterior da parte em movimento 
gira para se aproximar do plano mediano, já na 
rotação lateral, o sentido da rotação faz com que 
a parte se afaste do plano mediano.

Rotação do pescoço para a direita e para a 
esquerda: como a rotação do pescoço ocorre ao 
redor da linha mediana, não utilizamos a 
nomenclatura de rotação interna e externa, e sim 
o lado para que a cabeça gira (direita ou 
esquerda).

Supinação e pronação: Para o antebraço, 
temos um tipo de rotação diferente, a supinação 
ocorre quando a palma da mão fica voltada para a 
parte anterior (como ocorre na posição 
anatômica) e a pronação ocorre quando a palma 
se volta para a parte posterior.

Eversão e inversão: a eversão ocorre quando a 
planta do pé se volta para fora, afastando-se do 
plano mediano. Já a inversão se dá quando a 
planta se volta para dentro, aproximando-se 
desse plano.

Protração e retração: o movimento de protração 
(protrusão) ocorre quando a parte se desloca 
anteriormente e a retração (retrusão) ocorre 
quando há um deslocamento posterior.

Inclinação: movimento relacionado ao ato de 
inclinar o elemento para a direita ou para a 
esquerda.

Oposição e reposição: a oposição é o 
movimento de pinça do polegar, em que a 
polpa desse dedo toca a polpa de outro dedo. 
A reposição é o retorno à posição anatômica. 

Circundução: movimento bastante amplo e 
circular, portanto apenas algumas articulações 
conseguem realizar, como a do ombro e do 
quadril. É a combinação em sequência dos 
movimentos de flexão, abdução, extensão e 
adução ou vice-versa. 

Flexão Extensão Hiperextensão

Extensão

Dorsiflexão Flexão plantar

DorsiflexãoFlexão palmar

Rotação lateralRotação medial

Rotação do pescoço
para a direita

Rotação do pescoço
para a esquerda

Supinação do antebraço Pronação do antebraço

Eversão Inversão

Protração Retração

Inclinação lateral do tronco
para a direita

Inclinação lateral do tronco
para a esquerda

Oposição Reposição

Elevação Depressão

Desvio radial e ulnar: no desvio radial, a mão se 
inclina em direção ao rádio e, no desvio ulnar, em 
direção à ulna. 

Desvio radial do punho Desvio ulnar do punho

Circundução

Flexão

Adução e abdução: no movimento de adução, a 
parte que se movimenta aproxima-se do plano 
mediano, e na abdução ela se afasta. O plano de 
referência desse movimento é o plano frontal e o 
eixo é o anteroposterior. O termo adução e a 
expressão abdução horizontal podem ser 
utilizados quando a aproximação ou o 
afastamento do membro da linha mediana é 
realizado no plano transverso da articulação.

Abdução do ombroAdução do ombro

Abdução horizontal
do ombro

Adução horizontal
do ombro

Flexão, extensão e hiperextensão: 
na flexão, o ângulo formado pela articulação em 
movimento é reduzido, e na extensão ele é 
aumentado. A hiperextensão é caracterizada 
pelo movimento de extensão além do ângulo de 
180°. Em algumas articulações, a hiperextensão é 
possível devido à frouxidão ligamentar, como do 
cotovelo ou do joelho.

Dorsiflexão e flexão plantar: O pé realiza o 
movimento de dorsiflexão quando o dorso do pé 
se aproxima da perna e o movimento contrário, 
ou seja, o afastamento do dorso do pé em relação 
à perna chamado de flexão plantar.

Flexão palmar e dorsiflexão: na flexão 
palmar, o ângulo entre a palma da mão e o 
antebraço é reduzido, já na dorsiflexão, o ângulo 
entre o dorso da mão e o antebraço é reduzido. O 
termo flexão palmar é substituído por flexão 
plantar quando se trata do pé e o termo 
dorsiflexão permanece o mesmo para as mãos e 
pés.

Elevação e depressão: todo movimento de 
elevação é caracterizado por descolar uma parte 
do corpo para cima e todo movimento de 
depressão é caracterizado pelo deslocamento 
para baixo.

Rotação medial e rotação lateral: a rotação 
caracteriza-se pelo movimento giratório ao redor 
de um eixo longitudinal. Na rotação medial 
(interna), a face anterior da parte em movimento 
gira para se aproximar do plano mediano, já na 
rotação lateral, o sentido da rotação faz com que 
a parte se afaste do plano mediano.

Rotação do pescoço para a direita e para a 
esquerda: como a rotação do pescoço ocorre ao 
redor da linha mediana, não utilizamos a 
nomenclatura de rotação interna e externa, e sim 
o lado para que a cabeça gira (direita ou 
esquerda).

Supinação e pronação: Para o antebraço, 
temos um tipo de rotação diferente, a supinação 
ocorre quando a palma da mão fica voltada para a 
parte anterior (como ocorre na posição 
anatômica) e a pronação ocorre quando a palma 
se volta para a parte posterior.

Eversão e inversão: a eversão ocorre quando a 
planta do pé se volta para fora, afastando-se do 
plano mediano. Já a inversão se dá quando a 
planta se volta para dentro, aproximando-se 
desse plano.

Protração e retração: o movimento de protração 
(protrusão) ocorre quando a parte se desloca 
anteriormente e a retração (retrusão) ocorre 
quando há um deslocamento posterior.

Inclinação: movimento relacionado ao ato de 
inclinar o elemento para a direita ou para a 
esquerda.

Oposição e reposição: a oposição é o 
movimento de pinça do polegar, em que a 
polpa desse dedo toca a polpa de outro dedo. 
A reposição é o retorno à posição anatômica. 

Circundução: movimento bastante amplo e 
circular, portanto apenas algumas articulações 
conseguem realizar, como a do ombro e do 
quadril. É a combinação em sequência dos 
movimentos de flexão, abdução, extensão e 
adução ou vice-versa. 

Flexão Extensão Hiperextensão

Extensão

Dorsiflexão Flexão plantar

DorsiflexãoFlexão palmar

Rotação lateralRotação medial

Rotação do pescoço
para a direita

Rotação do pescoço
para a esquerda

Supinação do antebraço Pronação do antebraço

Eversão Inversão

Protração Retração

Inclinação lateral do tronco
para a direita

Inclinação lateral do tronco
para a esquerda

Oposição Reposição

Elevação Depressão

Desvio radial e ulnar: no desvio radial, a mão se 
inclina em direção ao rádio e, no desvio ulnar, em 
direção à ulna. 

Desvio radial do punho Desvio ulnar do punho

Circundução

Flexão

Adução e abdução: no movimento de adução, a 
parte que se movimenta aproxima-se do plano 
mediano, e na abdução ela se afasta. O plano de 
referência desse movimento é o plano frontal e o 
eixo é o anteroposterior. O termo adução e a 
expressão abdução horizontal podem ser 
utilizados quando a aproximação ou o 
afastamento do membro da linha mediana é 
realizado no plano transverso da articulação.

Abdução do ombroAdução do ombro

Abdução horizontal
do ombro

Adução horizontal
do ombro

Flexão, extensão e hiperextensão: 
na flexão, o ângulo formado pela articulação em 
movimento é reduzido, e na extensão ele é 
aumentado. A hiperextensão é caracterizada 
pelo movimento de extensão além do ângulo de 
180°. Em algumas articulações, a hiperextensão é 
possível devido à frouxidão ligamentar, como do 
cotovelo ou do joelho.

Oposição e reposição

A oposição é o movimento de pinça do pole-
gar, em que a polpa desse dedo toca a polpa 
de outro dedo. A reposição é o retorno à po-
sição anatômica. 
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Protração e retração 

o movimento de protração (protrusão) ocorre 
quando a parte se desloca anteriormente e a 
retração (retrusão) ocorre quando há um deslo-
camento posterior.

Elevação e depressão

Todo movimento de elevação é caracterizado 
por descolar uma parte do corpo para cima e 
todo movimento de depressão é caracteriza-
do pelo deslocamento para baixo.

(Continua)
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Dorsiflexão e flexão plantar: O pé realiza o 
movimento de dorsiflexão quando o dorso do pé 
se aproxima da perna e o movimento contrário, 
ou seja, o afastamento do dorso do pé em relação 
à perna chamado de flexão plantar.

Flexão palmar e dorsiflexão: na flexão 
palmar, o ângulo entre a palma da mão e o 
antebraço é reduzido, já na dorsiflexão, o ângulo 
entre o dorso da mão e o antebraço é reduzido. O 
termo flexão palmar é substituído por flexão 
plantar quando se trata do pé e o termo 
dorsiflexão permanece o mesmo para as mãos e 
pés.

Elevação e depressão: todo movimento de 
elevação é caracterizado por descolar uma parte 
do corpo para cima e todo movimento de 
depressão é caracterizado pelo deslocamento 
para baixo.

Rotação medial e rotação lateral: a rotação 
caracteriza-se pelo movimento giratório ao redor 
de um eixo longitudinal. Na rotação medial 
(interna), a face anterior da parte em movimento 
gira para se aproximar do plano mediano, já na 
rotação lateral, o sentido da rotação faz com que 
a parte se afaste do plano mediano.

Rotação do pescoço para a direita e para a 
esquerda: como a rotação do pescoço ocorre ao 
redor da linha mediana, não utilizamos a 
nomenclatura de rotação interna e externa, e sim 
o lado para que a cabeça gira (direita ou 
esquerda).

Supinação e pronação: Para o antebraço, 
temos um tipo de rotação diferente, a supinação 
ocorre quando a palma da mão fica voltada para a 
parte anterior (como ocorre na posição 
anatômica) e a pronação ocorre quando a palma 
se volta para a parte posterior.

Eversão e inversão: a eversão ocorre quando a 
planta do pé se volta para fora, afastando-se do 
plano mediano. Já a inversão se dá quando a 
planta se volta para dentro, aproximando-se 
desse plano.

Protração e retração: o movimento de protração 
(protrusão) ocorre quando a parte se desloca 
anteriormente e a retração (retrusão) ocorre 
quando há um deslocamento posterior.

Inclinação: movimento relacionado ao ato de 
inclinar o elemento para a direita ou para a 
esquerda.

Oposição e reposição: a oposição é o 
movimento de pinça do polegar, em que a 
polpa desse dedo toca a polpa de outro dedo. 
A reposição é o retorno à posição anatômica. 

Circundução: movimento bastante amplo e 
circular, portanto apenas algumas articulações 
conseguem realizar, como a do ombro e do 
quadril. É a combinação em sequência dos 
movimentos de flexão, abdução, extensão e 
adução ou vice-versa. 

Flexão Extensão Hiperextensão

Extensão

Dorsiflexão Flexão plantar

DorsiflexãoFlexão palmar

Rotação lateralRotação medial

Rotação do pescoço
para a direita

Rotação do pescoço
para a esquerda

Supinação do antebraço Pronação do antebraço

Eversão Inversão

Protração Retração

Inclinação lateral do tronco
para a direita

Inclinação lateral do tronco
para a esquerda

Oposição Reposição

Elevação Depressão

Desvio radial e ulnar: no desvio radial, a mão se 
inclina em direção ao rádio e, no desvio ulnar, em 
direção à ulna. 

Desvio radial do punho Desvio ulnar do punho

Circundução

Flexão

Adução e abdução: no movimento de adução, a 
parte que se movimenta aproxima-se do plano 
mediano, e na abdução ela se afasta. O plano de 
referência desse movimento é o plano frontal e o 
eixo é o anteroposterior. O termo adução e a 
expressão abdução horizontal podem ser 
utilizados quando a aproximação ou o 
afastamento do membro da linha mediana é 
realizado no plano transverso da articulação.

Abdução do ombroAdução do ombro

Abdução horizontal
do ombro

Adução horizontal
do ombro

Flexão, extensão e hiperextensão: 
na flexão, o ângulo formado pela articulação em 
movimento é reduzido, e na extensão ele é 
aumentado. A hiperextensão é caracterizada 
pelo movimento de extensão além do ângulo de 
180°. Em algumas articulações, a hiperextensão é 
possível devido à frouxidão ligamentar, como do 
cotovelo ou do joelho.

Dorsiflexão e flexão plantar: O pé realiza o 
movimento de dorsiflexão quando o dorso do pé 
se aproxima da perna e o movimento contrário, 
ou seja, o afastamento do dorso do pé em relação 
à perna chamado de flexão plantar.

Flexão palmar e dorsiflexão: na flexão 
palmar, o ângulo entre a palma da mão e o 
antebraço é reduzido, já na dorsiflexão, o ângulo 
entre o dorso da mão e o antebraço é reduzido. O 
termo flexão palmar é substituído por flexão 
plantar quando se trata do pé e o termo 
dorsiflexão permanece o mesmo para as mãos e 
pés.

Elevação e depressão: todo movimento de 
elevação é caracterizado por descolar uma parte 
do corpo para cima e todo movimento de 
depressão é caracterizado pelo deslocamento 
para baixo.

Rotação medial e rotação lateral: a rotação 
caracteriza-se pelo movimento giratório ao redor 
de um eixo longitudinal. Na rotação medial 
(interna), a face anterior da parte em movimento 
gira para se aproximar do plano mediano, já na 
rotação lateral, o sentido da rotação faz com que 
a parte se afaste do plano mediano.

Rotação do pescoço para a direita e para a 
esquerda: como a rotação do pescoço ocorre ao 
redor da linha mediana, não utilizamos a 
nomenclatura de rotação interna e externa, e sim 
o lado para que a cabeça gira (direita ou 
esquerda).

Supinação e pronação: Para o antebraço, 
temos um tipo de rotação diferente, a supinação 
ocorre quando a palma da mão fica voltada para a 
parte anterior (como ocorre na posição 
anatômica) e a pronação ocorre quando a palma 
se volta para a parte posterior.

Eversão e inversão: a eversão ocorre quando a 
planta do pé se volta para fora, afastando-se do 
plano mediano. Já a inversão se dá quando a 
planta se volta para dentro, aproximando-se 
desse plano.

Protração e retração: o movimento de protração 
(protrusão) ocorre quando a parte se desloca 
anteriormente e a retração (retrusão) ocorre 
quando há um deslocamento posterior.

Inclinação: movimento relacionado ao ato de 
inclinar o elemento para a direita ou para a 
esquerda.

Oposição e reposição: a oposição é o 
movimento de pinça do polegar, em que a 
polpa desse dedo toca a polpa de outro dedo. 
A reposição é o retorno à posição anatômica. 

Circundução: movimento bastante amplo e 
circular, portanto apenas algumas articulações 
conseguem realizar, como a do ombro e do 
quadril. É a combinação em sequência dos 
movimentos de flexão, abdução, extensão e 
adução ou vice-versa. 

Flexão Extensão Hiperextensão

Extensão

Dorsiflexão Flexão plantar

DorsiflexãoFlexão palmar

Rotação lateralRotação medial

Rotação do pescoço
para a direita

Rotação do pescoço
para a esquerda

Supinação do antebraço Pronação do antebraço

Eversão Inversão

Protração Retração

Inclinação lateral do tronco
para a direita

Inclinação lateral do tronco
para a esquerda

Oposição Reposição

Elevação Depressão

Desvio radial e ulnar: no desvio radial, a mão se 
inclina em direção ao rádio e, no desvio ulnar, em 
direção à ulna. 

Desvio radial do punho Desvio ulnar do punho

Circundução

Flexão

Adução e abdução: no movimento de adução, a 
parte que se movimenta aproxima-se do plano 
mediano, e na abdução ela se afasta. O plano de 
referência desse movimento é o plano frontal e o 
eixo é o anteroposterior. O termo adução e a 
expressão abdução horizontal podem ser 
utilizados quando a aproximação ou o 
afastamento do membro da linha mediana é 
realizado no plano transverso da articulação.

Abdução do ombroAdução do ombro

Abdução horizontal
do ombro

Adução horizontal
do ombro

Flexão, extensão e hiperextensão: 
na flexão, o ângulo formado pela articulação em 
movimento é reduzido, e na extensão ele é 
aumentado. A hiperextensão é caracterizada 
pelo movimento de extensão além do ângulo de 
180°. Em algumas articulações, a hiperextensão é 
possível devido à frouxidão ligamentar, como do 
cotovelo ou do joelho.

Inclinação 

Movimento relacionado ao ato de inclinar o 
elemento para a direita ou para a esquerda.
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Desvio radial e desvio ulnar 

No desvio radial, a mão se inclina em direção 
ao rádio e, no desvio ulnar, em direção à ulna.

Fonte: Elaborada pela autora com base em Lippert, 2018.

Dessa maneira, finalizamos a parte introdutória do estudo da anatomia e você será capaz de 
compreender as descrições anatômicas dos próximos capítulos. Como cada capítulo refere-se 
à anatomofisiologia de um sistema específico do corpo humano, vamos apresentar uma breve 
descrição de cada um deles na próxima seção, além de conceituarmos a chamada homeostase, 
termo básico para se compreender a fisiologia.

1.3 Organização do corpo humano em sistemas e a homeostase

No decorrer de toda esta obra, vamos abordar o estudo da anatomia de maneira sistêmica, ou 
seja, vamos estudar a morfologia do corpo humano por sistemas. Os organismos e as estruturas 
que os formam trabalham de modo integrado para que todas as atividades vitais sejam executadas 
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de maneira adequada, mantendo o que deno-
minamos de homeostase. A homeostase signi-
fica, então, manter constantes as condições do 
meio interno. Para melhor compreensão, preci-
samos tratar de algumas outras definições.

Os seres vivos são formados por células, as 
células formam os tecidos, os tecidos formam os 
órgãos e os órgãos formam os sistemas. As célu-
las são delimitadas por uma membrana plasmá-
tica que separa o líquido intracelular (LIC) e seus 
componentes do líquido extracelular (LEC).

Tanto o LIC quanto o LEC possuem com-
postos semelhantes, como proteínas, íons, água, 
macro e micronutrientes, entre vários outros, po-
rém cada componente apresenta concentrações 
diferentes entre LIC e LEC. O que mantém essas 
diferenças de concentrações são os mecanismos 
fisiológicos de controle, como bombas de trans-
porte ativo, receptores sensoriais, mecanismos 
de retroalimentação – são tantos mecanismos 
que poderíamos voltar a discutir o porquê de 
considerarmos o corpo uma máquina.

Essa ideia ainda não deve estar muito clara, 
não é? Não se preocupe, cada mecanismo de 
controle da homeostase será discutido nos futu-
ros capítulos desta obra, em que abordaremos a 
anatomofisiologia de cada sistema orgânico. Por 
enquanto, é importante você compreender que 
o LEC influencia muito as condições do LIC e 
que qualquer alteração na sua composição pode 
provocar alterações intracelulares irreversíveis  
e causar inúmeros danos aos tecidos.

Uma série de propriedades deste fluido, incluin-
do pressão, volume, osmolaridade, pH, con-
centrações iônicas e de outros componentes, 
devem ser mantidas dentro de faixas estreitas 

de variação para permitir que as células sobrevi-
vam em condições normais de funcionamento. 
Estas propriedades, em seu conjunto, são de-
nominadas homeostase e definem as condições 
normais de vida de determinado organismo. 
(AIRES, 2018, p. 40)

Vejamos agora, de modo simplificado, quais 
são os sistemas do organismo humano, os 
quais são divididos em: esquelético, muscular, 
cardiovascular, respiratório, nervoso, urinário, 
endócrino, genital e digestório.

No sistema esquelético (Figura 5) estão 
agrupados todos os ossos, as articulações, car-
tilagens e os demais componentes articulares. 
Esse sistema tem como principal função dar su-
porte ao corpo e às suas cavidades para possibi-
litar os movimentos das articulações.
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Figura 5 – Sistema esquelético
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Fonte: Elaborada pela autora.
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O sistema muscular (Figura 6) engloba os três tipos de músculos (esquelético, liso e cardíaco). 
A função principal do tecido muscular é a contração, que, independentemente do tipo de músculo, 
promove o movimento, seja de uma parte do corpo ou de substâncias dentro dele.

Figura 6 – Sistema muscular esquelético
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Fonte: Elaborada pela autora.
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O sistema cardiovascular (Figura 7) é composto pelo coração e pelos vasos sanguíneos. 
Quando incluímos o sistema linfático, ele passa a ser denominado de sistema cardiocirculatório.  
É responsável pela distribuição de várias substâncias às células (por exemplo: oxigênio, nutrientes 
e hormônios), bem como pela coleta de componentes do catabolismo celular (resíduos) para sua 
eliminação (como gás carbônico, hidrogênio, amônia, entre outros).

Figura 7 – Sistema cardiovascular

(A) Visão geral das artérias da circulação sistêmica em vista anterior
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(B) Visão geral das veias da circulação sistêmica em vsita anterior
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Fonte: Elaborada pela autora.



Introdução à anatomia humana  e homeostase 31

O sistema respiratório (Figura 8) é responsável pela captação do oxigênio atmosférico e pela 
eliminação do gás carbônico para a atmosfera. É formado pelos pulmões e pelas vias aéreas, locais 
de condução e trocas gasosas.

Figura 8 – Sistema respiratório
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Fonte: Elaborada pela autora.

O sistema nervoso (Figura 9) é formado principalmente pelos neurônios, sua unidade funcional, 
e pelas células da glia, responsáveis pela sustentação e nutrição do tecido nervoso. Essas células se 
agrupam para formar os sistemas nervosos central, periférico e autônomo (neurovegetativo). O siste-
ma nervoso tem como principais funções a comunicação e integração celular, por meio das sinapses, 
fazendo com que o corpo reaja às modificações intra e extracelulares.

Figura 9 – Sistema nervoso
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Fonte: Elaborada pela autora.
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A unidade funcional do sistema urinário (Figura 10) é o néfron, principal estrutura encon-
trada nos rins. É no néfron que se forma a urina, líquido rico em componentes potencialmente 
tóxicos ou lesivos quando mantidos em altas concentrações no LEC. Essas substâncias incluem a 
água, íons, glicose, medicamentos e outras. Para que a urina seja eliminada, temos os órgãos que 
conduzem, armazenam e eliminam esse líquido.

Figura 10 – Sistema urinário
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Fonte: Elaborada pela autora.

O sistema endócrino (Figura 11) é formado por um conjunto de glândulas que produzem e 
secretam substâncias na circulação sanguínea, os hormônios. Essas glândulas têm como função 
controlar várias atividades do organismo, como o crescimento, aleitamento, a concentração de 
íons cálcio, reprodução e outras.



Introdução à anatomia humana  e homeostase 33

Figura 11 – Sistema endócrino
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Note que no sistema endócrino masculino, os ovários dão lugar aos testículos.
Fonte: Elaborada pela autora.

Dividido em feminino e masculino, a principal função do sistema genital (Figura 12) é a re-
produção. No caso do feminino, temos ainda a função de aleitamento, que garante a nutrição do 
resultado final da reprodução, que é o feto.

Tanto o sistema genital feminino quanto o masculino possuem órgãos internos e externos, além 
das gônadas, glândulas endócrinas responsáveis pela produção de hormônios que garantem o de-
senvolvimento de várias características sexuais e dos gametas.

Figura 12 – Sistemas genitais masculino e feminino
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Fonte: Elaborada pela autora.
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Por fim, o sistema digestório (Figura 13) é formado por órgãos capazes de transformar os 
alimentos e líquidos ingeridos em partículas extremamente pequenas, para que possam ser  
absorvidas pela circulação sanguínea e linfática, com a finalidade de nutrir as células por meio 
do metabolismo celular. Os órgãos do sistema digestório são compostos pelo trato digestório e 
órgãos anexos, responsáveis pela motilidade, secreção, digestão e absorção.

Figura 13 – Sistema digestório
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Fonte: Elaborada pela autora.

É importante que todo aluno e profissional que estude anatomia tenha em men-

te que os livros didáticos, na maioria das vezes, trazem apenas as características 

anatômicas observadas na maioria da população. Entretanto, é muito comum ob-

servarmos que algumas estruturas encontradas em certos indivíduos podem não 

estar presentes ou podem se apresentar de maneira diferente em outros.

Essas diferenças, quando não atribuírem prejuízo à função (por exemplo, uma 

artéria com trajeto diferente, porém capaz de irrigar a região que deveria irri-

gar), são denominadas de variações anatômicas. Quando há prejuízo funcio-

nal (por exemplo, um bebê que nasce com uma abertura entre os ventrículos 

do coração), temos, então, uma anomalia. As alterações anatômicas graves que,  

geralmente, são incompatíveis com a vida são denominadas de monstruosidades 

(por exemplo, a anencefalia).
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Agora que você já compreendeu o significado dos termos anatômicos iniciais e a importân-
cia de se padronizar o estudo da anatomia, assim como conheceu os sistemas orgânicos e suas 
funções, podemos prosseguir ao estudo detalhado da estrutura e da função do corpo humano. 
Descreveremos, adiante, os mecanismos responsáveis pela manutenção da homeostase e as estru-
turas anatômicas necessárias para realizar cada um desses mecanismos fisiológicos.

Considerações finais

Terminado o estudo deste primeiro capítulo, você já é capaz de descrever a posição anatômi-
ca, os termos e os planos anatômicos iniciais que padronizam e fundamentam qualquer estudo 
anatômico. Além disso, foram descritos os sistemas orgânicos, permitindo que você tenha uma 
noção geral das estruturas que os compõem e de suas funções, que são o objetivo principal do 
estudo da fisiologia.

Ampliando seus conhecimentos

• Para ter uma visão geral dos mecanismos homeostáticos e sua importância, leia o capítulo 
introdutório do livro de Margarida Aires.

AIRES, M. M. Fisiologia. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2018.

• Aprofunde seus conhecimentos sobre a introdução à anatomia e à fisiologia humanas lendo o 
primeiro capítulo da obra indicada a seguir, que trata, além dos temas estudados neste capí-
tulo, da descrição dos níveis de organização do corpo, de suas cavidades, dos processos vitais 
e das técnicas de imagens.

TORTORA, G. J.; DERRICKSON, B. Princípios de anatomia e fisiologia. 14. ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2018.

Atividades

1. A posição anatômica é importante para padronizar o estudo da anatomia. Em exames de 
imagens, como a radiografia, muitas vezes é necessário colocar o indivíduo nessa posição 
para padronizar as interpretações do exame. Imagine que um educador físico receba um 
exame radiológico de um aluno do ensino fundamental em posição anatômica, alegando 
que ele não poderá frequentar as aulas de Educação Física devido a um problema na coluna. 
Como pode ser descrita a posição utilizada para a realização do exame de coluna?

2. Em uma aula de anatomia, o professor solicita que você realize o estudo do encéfalo dividin-
do-o por um corte sagital ou paramediano, enquanto solicita ao seu colega que faça o mesmo 
estudo nesse órgão, porém em um corte sagital mediano. Você poderá observar as estruturas 
da mesma maneira que seu colega? Por quê?
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3. Um paciente apresenta insuficiência renal direita e realiza hemodiálise por meio de uma 
fístula5 na porção distal do membro superior, no punho esquerdo. Por não possuir o rim 
contralateral devido à remoção cirúrgica prévia, será preciso um transplante.

a) Se for necessária uma nova fístula para realização da hemodiálise e esta for feita na face 
anterior do cotovelo, qual será sua posição em relação à fístula do punho?

b) Qual rim foi removido previamente?
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5 Canal patológico ou criado cirurgicamente para comunicar vísceras.





Objetivos de aprendizagem:

 ◆ conhecer as divisões do esqueleto;

 ◆ compreender as diferenças entre os ossos e conhecer seus acidentes;

 ◆ analisar as articulações do corpo humano.

Anatomofisiologia do 
sistema esquelético
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No capítulo anterior, você conheceu os termos de movimentos utilizados no estudo da anatomia 
e de outras ciências, como a fisiologia – que estuda as funções dos organismos vivos – e a cinesiologia 
– que trata dos movimentos do corpo. Agora, você consegue descrever todas as estruturas envolvidas 
na realização dos movimentos demonstrados na Figura 1 a seguir?

É possível detalhar cada movimento e como eles acon-
tecem? Você consegue determinar o tipo de contração 
muscular realizada e até mesmo prever os próximos mo-
vimentos a serem executados? O objetivo deste capítulo e 
do próximo será evidenciar a integração de dois sistemas 
fundamentais para a realização de movimentos: o esque-
lético e o muscular.

O sistema musculoesquelético é a base dos movimentos 
de grande parte dos seres vivos. Vamos estudar neste capí-
tulo o sistema esquelético, que contém os ossos, as articu-
lações e cartilagens e fornece, principalmente, sustentação, 
permitindo que os ossos “deslizem” entre si e promovam 
movimentos variados.

Como futuro profissional, o sistema musculoesquelético será parte do seu cotidiano e, muitas 
vezes, o alvo do seu trabalho. Dessa maneira, é de suma importância que o estudo detalhado da 
anatomofisiologia dos ossos, das articulações e cartilagens seja realizado. Vamos começar?

2.1 Sistema esquelético

Cerca de 18% do peso corporal é proveniente dos ossos. De acordo com Tortora e Nielsen 
(2017), além de fazer a sustentação do corpo, não podemos nos esquecer de que o sistema esque-
lético também é responsável por várias outras importantes funções, como:

ja
co

bl
un

d/
iS

to
ck

.c
om

Figura 1 – Exemplo de movimento

2

Anatomofisiologia do sistema esquelético
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• fornecer os pontos de fixação para os mús-
culos esqueléticos, a fim de que realizem 
seus movimentos;

• proteger estruturas vitais, como o coração, 
os pulmões, grandes vasos sanguíneos e o 
sistema nervoso central;

• atuar no equilíbrio de sais minerais impor-
tantes para o funcionamento do organis-
mo, como o cálcio e o fósforo;

• armazenar lipídios – triglicerídeos –, fon-
tes de energia da denominada medula  
óssea amarela;

• produzir componentes sanguíneos, como 
eritrócitos, leucócitos e plaquetas, por meio 
do processo de hematopoese1 durante gran-
de parte da vida.

O esqueleto de um adulto (Figura 2) é com-
posto por cerca de 206 ossos. Esse número pode 
variar pela presença de ossos supranumerários 
ou acessórios, que são ossos extras ou variações 
anatômicas concebidas durante a ossificação 
por processos patológicos – por exemplo, pela 
anquilose, fusão patológica entre ossos – ou 
por procedimentos cirúrgicos para remoção  
ou fusão de ossos – sinostose.

1 Formação e desenvolvimento de células sanguíneas

Figura 2 – Sistema esquelético
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Fonte: Elaborada pela autora.
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Devido à ossificação incompleta, durante a infância até o início da fase adulta o número de 
ossos do esqueleto ultrapassa os 206. O osso do quadril (Figura 3), por exemplo, é formado pelo 
púbis, pelo ílio e pelo ísquio até os 20 a 25 anos de idade, a partir daí esses ossos se fundem, 
tornando-se um osso único.

Figura 3 – Pelve
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Observe as três partes que formam o osso do quadril: ílio em amarelo, ísquio em verde e púbis em 
azul. As linhas de união entre as partes representam os locais de fusão entre os ossos. 

Fonte: Elaborada pela autora.

A maior parte dos ossos é bilateral, ou seja, temos um ao lado direito do corpo e outro ao 
lado esquerdo. Eles estão divididos em dois tipos de esqueleto, denominados de esqueleto axial 
e esqueleto apendicular.

Segundo Tortora e Nielsen (2017), o esqueleto axial forma o eixo corporal e seus ossos se dis-
põem ao redor do eixo longitudinal do corpo. É formado pelos ossos da cabeça – crânio e face –, 
pelo osso hioide, pela coluna vertebral – vértebras, sacro e cóccix –, pelas costelas e pelo esterno, 
totalizando 80 ossos, considerando os ossículos da audição.

O esqueleto apendicular é formado pelas partes livres e cíngulos dos membros superiores e 
inferiores que se prendem ao esqueleto axial. Essa divisão do esqueleto é formada, no membro 
superior, pelas clavículas, escápulas, úmeros, rádios, ulnas, ossos carpais, metacarpais e falanges 
dos dedos das mãos; e, no membro inferior, pelos ossos do quadril, fêmures, fíbulas, tíbias, ossos 
tarsais, metatarsais e falanges dos dedos dos pés, totalizando 126 ossos. Podemos visualizar as di-
visões do esqueleto na Figura 4 a seguir.
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Figura 4 – Divisões do esqueleto
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As divisões do esqueleto estão destacadas em vermelho: à esquerda temos o esqueleto axial e à direita o esque-
leto apendicular. 

Cada osso que compõe as duas divisões do esqueleto possui características que permitem a 
realização de suas funções. Além disso, veremos adiante que as articulações formadas entre esses 
ossos também estão relacionadas às funções desempenhadas por eles.



Anatomofisiologia do sistema esquelético 45

2.2 Classificação e componentes 
anatômicos dos ossos

Anatomicamente, podemos classificar os 
ossos de acordo com o seu formato ou carac-
terísticas predominantes. Temos então os ossos 
longos, curtos, planos, irregulares e sesamoides.

• Ossos longos: são aqueles que possuem o 
comprimento predominante, por exemplo, 
o úmero e o fêmur. Além disso, têm um 
corpo, ao qual chamamos de diáfise, que 
se dispõe entre duas extremidades deno-
minadas de epífises. No interior da diáfise, 
temos a cavidade medular, que pode ser 
preenchida por medula óssea vermelha ou 
amarela, a depender da idade.

• Ossos curtos: apresentam proporção se-
melhante entre comprimento, largura e 
altura. Os ossos do carpo e tarso são bons 
exemplos.

• Ossos planos: geralmente, são ossos que 
fornecem proteção, como os do crânio e 
esterno. Possuem formato laminar, em que 
a altura é pequena quando comparada à 
largura e ao comprimento.

• Ossos irregulares: como a própria nomen-
clatura sugere, não possuem formato defi-
nido, podendo apresentar características 
de ossos longos, planos e curtos. As vérte-
bras e os ossos da face são bons exemplos 
desse tipo de osso.

• Ossos sesamoides: são aqueles que se de-
senvolvem em alguns tendões para prote-
gê-los e auxiliá-los durante mudanças na 
angulação de articulações. O osso sesamoi-

de clássico é a patela, que protege o tendão 
do músculo quadríceps durante os movi-
mentos de flexão e extensão do joelho.

É importante considerar que alguns ossos do 
crânio e da face podem receber uma classificação 
extra, sendo eles: osso frontal (plano) e ossos ma-
xilas, etmoide e esfenoide (irregulares). Esses ossos  
possuem cavidades aéreas em seu interior que 
se comunicam com a cavidade nasal e, inclusive, 
são revestidos por mucosa respiratória. Segundo 
Moore, Dalley e Agur (2014) e Tortora e Nielsen 
(2017), essas características fazem com que se-
jam chamados de ossos pneumáticos, formando 
os seios paranasais, que serão melhor descritos no 
capítulo referente ao sistema respiratório.

Vejamos na Figura 5 a classificação dos 
ossos de acordo com seus formatos e suas 
características.



Anatomia e fisiologia humanas46

Figura 5 – Classificação dos ossos

Osso longo
(úmero)

Osso curto
(trapezoide, carpo)

Osso plano
(esterno)

Osso irregular
(vértebra)

Osso sesamoide
(patela)

IE
SD

E 
BR

AS
IL

 S
/A

.

Fonte: Elaborada pela autora com base em Tortora e Nielsen, 2017.

Apesar de os ossos apresentarem formas distintas, os componentes anatômicos são comuns à 
maioria deles. Os ossos são revestidos pelo chamado periósteo nos locais em que não há cartilagem 
articular ou algum outro elemento que forme uma articulação.

O periósteo é composto de tecido conjuntivo denso, contém uma lâmina de células osteoproge-
nitoras – “formadoras” de osso – e contribui para o crescimento do osso em espessura. Estrutura 
semelhante reveste a parede da cavidade medular de ossos longos, o chamado endósteo.

O osso cresce no sentido do comprimento nos locais em que temos as cartilagens epifisiais ou 
discos epifisários, também constituídos por cartilagem hialina. Em ossos longos, observamos as 
cartilagens epifisiais nas regiões das metáfises, entre a diáfise e as epífises. O crescimento longi-
tudinal dos ossos cessa quando os discos epifisários sofrem consolidação, deixando no local uma 
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linha óssea densa, a linha epifisial ou epifisária. Além disso, ao realizarmos um corte longitudinal 
ou transversal em um osso, veremos que sua estrutura interna apresenta características diferentes 
em relação à densidade óssea.

Na realidade, histologicamente o tecido ósseo é o mesmo, porém macroscopicamente na super-
fície o tecido ósseo é mais denso, sendo denominado de osso compacto, e nas porções mais profun-
das o tecido ósseo parece mais rarefeito, com espaços entre as trabéculas ósseas2, caracterizando o 
chamado osso esponjoso.

Os espaços do osso esponjoso contêm medula óssea vermelha, responsável pela hematopoese. 
Essa distribuição entre osso compacto e esponjoso é diferente nos ossos do crânio, sendo que nessa 
região o osso esponjoso preenche o espaço entre duas placas de osso compacto, uma na superfície 
e outra no revestimento interno. Esse tipo de arranjo do tecido ósseo é denominado díploe.

Na Figura 6, a seguir, podemos conhecer os componentes anatômicos dos ossos em geral e dos 
ossos do crânio.

Figura 6 – Componentes anatômicos do osso
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Osso compacto

Periósteo

Osso compacto
Epífise proximal

Diáfise

Epífise distal

Osso esponjoso
Osso esponjosoLinha epifisial

Cavidade medular
(contém medula óssea
amarela nos adultos)

Cartilagem articular

Artéria nutrícia

Artéria nutrícia
(entra pelo forame nutrício)

Endósteo

Medula óssea
amarela

Al
ex

an
de

r_
P/

Sh
ut

te
rs

to
ck

2 Tecido ósseo em forma de espículas separado por espaços.

(Continua)
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(B) Ossos do crânio
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Observe a diferença na organização do osso esponjoso – mais denso – e do osso compacto – mais rarefeito 
– entre os ossos em geral (A) e os ossos do crânio (B) – díploe. Em (A), os retângulos tracejados representam 
as regiões das metáfises. 

Fonte: Elaborada pela autora com base em Moore, Dalley e Agur, 2014.

Até aqui, descrevemos a anatomia básica dos ossos, porém a anatomia óssea não se resume a 
apenas isso, é necessário conhecer as características que fazem de cada osso um osso único, embo-
ra muitas vezes duplo e com funções específicas.

2.3 Principais características e acidentes dos ossos do corpo 
humano

Conforme Moore, Dalley e Agur (2014), ao analisar a superfície dos ossos, veremos que cada 
um deles apresenta várias saliências, projeções, rugosidades, orifícios e relevos diferenciados, 
destinados à passagem de outras estruturas – como nervos, artérias e veias –, à fixação de ten-
dões musculares, fáscias e ligamentos, à formação de articulações, entre outras funções.

Essas características da superfície óssea são denominadas de acidentes ósseos e compreender 
suas nomenclaturas é parte do aprendizado de todo profissional que trabalha com o sistema mus-
culoesquelético. É importante salientar que não devemos tentar memorizar as nomenclaturas, 
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mas sim compreender seus significados, para que esse conhecimento se torne mais relevante.  
A seguir, no Quadro 1, estão elencadas as descrições de alguns acidentes ósseos importantes 
para o estudo das características específicas dos ossos.

Quadro 1 – Acidentes ósseos

Nome Descrição do acidente Exemplo

Capítulo Cabeça articular pequena e redonda. Capítulo do úmero.

Côndilo
Área articular arredondada, que geralmente ocorre 
em pares.

Côndilos lateral e medial 
do fêmur.

Crista Crista do osso. Crista ilíaca.

Epicôndilo Proeminência superior ou adjacente a um côndilo. Epicôndilo lateral do úmero.

Fóvea
Área plana lisa, geralmente coberta por cartilagem, 
em que um osso articula-se com outro.

Fóvea costal superior no 
corpo de uma vértebra 
para articulação com uma 
costela.

Forame Passagem por meio de um osso. Forame obturado.

Fossa Área oca ou deprimida.
Fossa infraespinal da escá-
pula.

Sulco Depressão ou escavação alongada.
Sulco do nervo radial do 
úmero.

Cabeça Extremidade articular grande e redonda. Cabeça do úmero.

Linha Elevação linear.
Linha para o músculo sóleo 
da tíbia.

Maléolo Processo arredondado. Maléolo lateral da fíbula.

Incisura Entalhe na margem de um osso. Incisura isquiática maior.

Protuberância Projeção do osso.
Protuberância occipital ex-
terna.

Espinha Processo semelhante a um espinho. Espinha da escápula.

Processo  
espinhoso

Parte que se projeta semelhante a um espinho.
Processo espinhoso de 
uma vértebra.

Trocanter Elevação arredondada grande. Trocanter maior do fêmur.

Tróclea
Processo articular semelhante a uma roda ou pro-
cesso que atua como roldana.

Tróclea do úmero.

Tubérculo Proeminência pequena e elevada. Tubérculo maior do úmero.

Tuberosidade 
ou túber

Grande elevação arredondada. Túber isquiático.

Fonte: Adaptado de Moore, Dalley e Agur, 2014, p. 21-22.

De posse dessas informações, podemos descrever as características específicas de cada osso 
presente no esqueleto humano. Muitas vezes, vamos associar à nomenclatura termos que descre-
vam também o tamanho – maior ou menor –, a localização – anterior ou posterior –, entre outros 
que veremos nas próximas páginas, em que será apresentado cada osso do corpo humano.
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2.3.1 Ossos do esqueleto axial

Como descrito anteriormente, o esqueleto axial é composto pelo conjunto de ossos que circun-
dam o eixo longitudinal do corpo, os quais compõem os seguintes grupos: ossos da cabeça, osso 
hioide, coluna vertebral, esterno e costelas. Vejamos cada um desses grupos a seguir.

2.3.1.1 Ossos da cabeça

O esqueleto da cabeça (Figura 7) é formado por 22 ossos, divididos em 8 ossos do crânio e 14 
ossos da face. Os 8 ossos que formam o crânio articulam-se de modo a proteger o encéfalo dentro 
da cavidade craniana e, por esse motivo, o crânio também pode ser denominado de neurocrânio.

Já os 14 ossos da face, ou viscerocrânio, formam o arcabouço que contém os dentes, os orifícios 
pertencentes aos sistemas digestório e respiratório, as órbitas que contêm os bulbos dos olhos e 
estruturas relacionadas. A face possui a única articulação móvel da cabeça, localizada entre a man-
díbula e o osso temporal ou articulação temporomandibular.

Figura 7 – Ossos da cabeça
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(Continua)
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(B) Vista lateral direita
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(C) Vista inferior
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Fonte: Elaborada pela autora.
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Os ossos do crânio ou neurocrânio são os descritos a seguir.

• Osso frontal: é unilateral e forma a fronte 
ou testa. Possui uma cavidade aérea, o seio 
frontal, que se comunica com a cavidade 
nasal.

• Osso parietal: é bilateral, plano e respon-
sável por formar a maior parte das faces la-
teral e superior da cavidade craniana.

• Osso temporal: é bilateral e faz parte da 
face lateral do crânio, inferior aos parietais. 
Em sua parte petrosa3, contém os ossículos 
da audição – martelo, estribo e bigorna.

• Osso occipital: é um osso unilateral que forma a parte posterior e a maior parte da base do 
crânio. Em sua face inferior, apresenta o forame magno, um grande orifício, por onde passa 
a medula espinal. O occipital articula-se com a coluna vertebral.

• Osso esfenoide: é unilateral, porém suas porções laterais (asas maiores) formam parte das 
duas faces laterais do crânio. Assim como o osso frontal, possui uma cavidade em seu inte-
rior, o seio esfenoidal. “É chamado de pedra fundamental do assoalho do crânio porque se 
articula com todos os outros ossos do crânio, mantendo-os unidos” (TORTORA; NIELSEN, 
2017, p. 204).

• Osso etmoide: é um osso unilateral, o menor dos ossos que formam a cavidade crania-
na. Possui pequenas cavidades, as células etmoidais, análogas aos seios dos demais ossos 
pneumáticos. Está localizado na linha mediana, da parte anterior do assoalho da cavidade 
craniana, medialmente às órbitas, anteriormente ao osso esfenoide e posteriormente aos 
ossos nasais. Sua lâmina perpendicular forma a porção superior óssea do septo nasal. Suas 
paredes laterais contêm duas finas projeções encurvadas denominadas conchas nasais supe-
riores e conchas nasais médias. Além disso, o osso etmoide permite a passagem das fibras de 
neurônios sensoriais que, por sua vez, possibilitam a transmissão da informação olfatória 
em direção ao sistema nervoso central.

3 Parte mais densa e interna do osso temporal.

O termo parietal vem do latim 

pariet e significa parede. Existem 

outras estruturas anatômicas que 

recebem essa nomenclatura, por 

isso fazer a correlação do signifi-

cado do termo com a estrutura vai 

facilitar o seu estudo. Isso vale para 

a maioria dos termos anatômicos.
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Os ossos da face ou viscerocrânio são os elencados a seguir.

• Concha nasal inferior: forma o terceiro par de conchas nasais na cavidade nasal, infe-
riormente às conchas nasais médias do osso etmoide; são ossos bilaterais.

• Maxilas: unem-se na linha mediana e articulam-se com todos os ossos da face, exceto a 
mandíbula. Formam o assoalho e parte da parede lateral da cavidade nasal e do palato 
duro, além do arco dental superior, que contém os dentes superiores. Na maxila, encon-
tramos os maiores dos seios paranasais, os seios maxilares.

• Palatinos: são dois ossos em forma de “L” que constituem a porção posterior do palato 
duro. Uma pequena parte desse osso também contribui para formar a órbita.

• Ossos bilaterais zigomáticos: são irregulares, conhecidos coloquialmente por forma-
rem as “maçãs” do rosto, ou seja, formam os contornos laterais da face. 

• Ossos nasais: são planos e unem-se na linha média para constituir a parte superior do 
dorso do nariz.

• Ossos lacrimais: são bilaterais, laminares e os menores da face. Localizam-se lateral e 
posteriormente aos ossos nasais, formando parte da parede medial das órbitas. Além 
disso, juntamente às maxilas, alojam o saco lacrimal, que acumula as lágrimas, direcio-
nando-as à cavidade nasal.

• Vômer: é um osso triangular, unilateral, localizado no assoalho da cavidade nasal. 
Articula-se superiormente com a lâmina perpendicular do osso etmoide para formar 
a parte óssea do septo nasal. Inferiormente, na linha média, articula-se com a maxila e 
com o osso palatino.

• Mandíbula: é um osso unilateral e irregular, com formato que lembra a letra “U”. É o 
maior e o mais forte osso da face e articula-se com o osso temporal do crânio por meio 
da única articulação móvel da cabeça, a articulação temporomandibular.

2.3.1.2 Osso hioide

O osso hioide (Figura 8) é um osso unilateral e o único que não se liga a nenhum outro osso, 
apenas a músculos. Está localizado inferiormente à mandíbula, na face anterior do pescoço, e tem 
como principais funções sustentar a língua e auxiliar na sua movimentação, além de fornecer pon-
tos de inserção para músculos da língua, da laringe e da faringe.
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Figura 8 – Osso hioide
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(B) Vistas anterior, lateral esquerda e superolateral.
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Fonte: Elaborada pela autora.

Os músculos superficiais da face anterior do pescoço são agrupados de acordo com suas inser-
ções no osso hioide, como músculos supra-hioideos – que se inserem acima desse osso – e músculos 
infra-hioideos – que se inserem abaixo desse osso.
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2.3.1.3 Coluna vertebral

A coluna vertebral (Figura 9) é responsável por sustentar o peso corporal e constituir o eixo 
básico do corpo. Além disso, forma um arcabouço protetor ao redor da medula espinal, parte inte-
grante do sistema nervoso central. Sua estrutura extremamente móvel é formada por 33 a 34 ossos 
irregulares, superpostos em série, aos quais denominamos de vértebras.

Figura 9 – Coluna vertebral e suas regiões
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Fonte: Elaborada pela autora.

A coluna vertebral é dividida em 5 regiões. Seguindo a ordem da parte superior para a inferior, 
temos primeiro as regiões cervical, torácica, lombar, sacral e coccígea. Cada uma delas é formada 
por um conjunto de vértebras, as quais são nomeadas de acordo com a primeira letra referente à 
nomenclatura da região, seguida da ordem de sua posição – determinada por um algarismo roma-
no. Temos então, na região cervical, 7 vértebras cervicais – nomeadas C I a C VII –, depois a região 
torácica, formada por 12 vértebras torácicas – T I a T XII –, e, por fim, a região lombar, composta 
por 5 vértebras lombares – L I a L V.

As regiões sacral, que possui 5 vértebras, e coccígea, que possui de 3 a 5 vértebras, são diferen-
ciadas e se fundiram para formar os ossos sacro e cóccix.

Em vista anterior (Figura 5), a coluna vertebral apresenta-se sem curvaturas, desde o crânio até 
o cóccix, porém, em vista lateral (Figura 9), podemos observar que existem as curvaturas fisiológi-
cas, uma cervical (lordose cervical), uma torácica (cifose torácica), uma lombar (lordose lombar) 
e outra sacral (cifose sacral).
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Quando as curvaturas fisiológicas da coluna vertebral se tornam exageradas ou 

se invertem – por exemplo, se uma lordose lombar tornar-se uma hiperlordose 

ou a lordose cervical tornar-se uma cifose cervical –, isso constitui processos 

patológicos que devem ser investigados. Existem também desenvolvimentos de 

curvaturas laterais da coluna vertebral (escolioses), que podem ser evidencia-

das em vista anterior. Determinadas curvaturas podem se tornar tão graves que 

comprometem a função respiratória e cardíaca dos indivíduos.

Observados os conjuntos de ossos que formam a coluna vertebral, podemos notar diferenças 
entre eles, como o tamanho ou volume de vértebras. Entretanto, podemos notar também que a 
maioria das vértebras possui características em comum.

Dessa maneira, podemos dividir as vértebras em dois grupos: típicas e atípicas. As vértebras 
típicas possuem um corpo, um arco e sete processos. As vértebras atípicas são aquelas que não 
apresentam as características em comum às demais ou possuem alguma outra característica que 
chama atenção. No entanto, como veremos adiante, até mesmo as vértebras típicas apresentam ca-
racterísticas, principalmente regionais, que nos permitem diferenciá-las entre si. Vamos começar 
conhecendo-as na Figura 10 a seguir.

Figura 10 – Vértebra típica
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A vértebra típica é formada por um corpo, um arco e sete processos. Observe que o arco vertebral é dividido 
em pedículo e lâmina vertebrais. 

Fonte: Elaborada pela autora.
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As vértebras típicas possuem um corpo em formato cilíndrico, que varia de tamanho 
de acordo com a região da coluna vertebral em que se encontra. A região cervical apre-
senta os menores corpos vertebrais e a região lombar, por suportar o maior peso do corpo, 
possui os maiores corpos vertebrais.

Entre os corpos de todas as vértebras – as que possuem corpo –, encontramos os chamados 
discos intervertebrais, que são estruturas fibrocartilagíneas em sua periferia (ânulo fibroso), 
que ligam os corpos de vértebras adjacentes e que possuem uma porção central gelatinosa, 
denominada de núcleo pulposo. Os discos intervertebrais fornecem à coluna vertebral a capa-
cidade de absorver impactos e auxiliam em sua mobilidade.

Do corpo da vértebra parte um arco ósseo que se projeta posteriormente, formando um 
orifício entre o corpo e o arco vertebral, denominado forame vertebral. A superposição de 
todos os forames vertebrais forma o chamado canal vertebral, que contém a medula espinal 
e as raízes que formam os nervos espinais. Do arco vertebral projetam-se os sete processos 
vertebrais.

De cada lado do arco, próximo à sua origem no corpo, em sentido transversal, temos os 
chamados processos transversos. Além deles, de cada lado do arco, posteriores à origem dos 
processos transversos, temos os denominados processos articulares superiores, projetados para 
cima, e os processos articulares inferiores, projetados para baixo.

Os processos articulares possuem faces articulares responsáveis por formar as articulações 
sinoviais (móveis) da coluna vertebral, permitindo sua máxima mobilidade. O último processo 
é único e projeta-se posteriormente, na linha mediana do arco vertebral, sendo denominado de 
processo espinhoso.

Como discutido anteriormente, apesar de as vértebras apresentarem características em co-
mum, mesmo as vértebras típicas têm diferenças entre si, como mostra o Quadro 2 a seguir.

Quadro 2 – Diferenças entre vértebras típicas de acordo com a região vertebral

Características Cervical Torácica Lombar

Estrutura geral

Tamanho Pequeno Médio Grande

Forames
Um vertebral e dois 
transversários.

Um vertebral. Um vertebral.
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(Continua)



Anatomia e fisiologia humanas58

Características Cervical Torácica Lombar

Processos espinhosos
Delgados e frequente-
mente bifurcados (C II 
a C VI).

Longos, verticalizados 
para baixo e ligeira-
mente espessos.

Curtos, horizontalizados e 
rombos (mais grosseiros).

Processos transversos Pequenos Relativamente grandes Grandes e rombos

Face articular para as 
costelas

Ausente, pois não exis-
tem costelas na região.

Presente para fixação 
das costelas.

Ausente, pois não existem 
costelas na região.

Tamanho dos discos 
intervertebrais com-
parados ao tamanho 

dos corpos vertebrais

Espessos Finos Sólidos

Fonte: Elaborado pela autora com base em Tortora e Nielsen, 2017.

Vejamos agora as vértebras atípicas na Figura 11 a seguir.

Figura 11 – Vértebras atípicas
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(B) Áxis; vista anterior, superior e lateral.
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Fonte: Elaborada pela autora.
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O atlas é a primeira vértebra cervical (C I), articula-se superiormente com o osso occipital do 
crânio e inferiormente com a segunda vértebra cervical, o áxis. Por receber todo o peso do crânio, 
obteve essa nomenclatura, por semelhança com a história do titã Atlas – que carregou o mundo 
nas costas, de acordo com a mitologia grega.

Essa vértebra não possui corpo vertebral, tampouco processo espinhoso, mas apresenta dois 
arcos, um anterior e outro posterior, que unem-se lateralmente por meio das massas laterais que 
contêm as faces articulares.

O áxis, segunda vértebra cervical, também é atípico. A mais forte das vértebras cervicais possui 
um pequeno e rudimentar corpo, do qual projeta-se superiormente, na linha mediana, o chamado 
dente do áxis. Esse dente articula-se com o arco anterior do atlas para possibilitar os movimentos 
de rotação da cabeça.

A sétima vértebra cervical (C VII) é um pouco diferente das demais dessa região, porém apresenta 
características comuns às vértebras típicas. Por ter um processo espinhoso muito longo, horizontali-
zado e não bifurcado, podendo ser palpado na face posterior da base do pescoço, ela é denominada 
de vértebra proeminente.

Apesar de a maioria dos autores não discutir a morfologia do sacro e do cóccix dentro das 
vértebras atípicas, é de se pensar que isso seja possível, uma vez que esses ossos fazem parte da 
coluna vertebral e não apresentam as características comuns às vértebras típicas, como vemos 
na Figura 12 a seguir.

Figura 12 – Sacro e cóccix
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(B) Vista posterior
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Fonte: Elaborada pela autora.

De acordo com Moore, Dalley e Agur (2014), no sacro, as 5 vértebras sacrais começam a se 
fundir após os 20 anos de idade, o que dá origem a um osso único. O sacro faz parte da pelve óssea 
ou cíngulo do membro inferior, ligando um osso do quadril ao outro, posteriormente, por suas 
faces auriculares.

Superiormente, articula-se com L V e inferiormente com o cóccix. O canal vertebral é contínuo 
no sacro, porém é denominado de canal sacral. O sacro apresenta vários forames, sendo que pelos 
forames sacrais passam as raízes dos nervos espinais dessa região.

O cóccix “é o remanescente do esqueleto da eminência caudal embrionária” (MOORE; 
DALLEY; AGUR, 2014, p. 447). Com o desenvolvimento do embrião e, posteriormente, do feto, 
ocorre a fusão das 3 a 4 vértebras rudimentares, dando origem a esse osso triangular que pode 
participar da sustentação do peso corporal na posição sentada.

2.3.1.4 Esterno

O osso esterno é plano e está localizado na linha mediana, formando parte da face anterior da 
parede torácica, juntamente das costelas, cartilagens costais e vértebras torácicas, constituindo o 
esqueleto da parede torácica, como podemos ver na Figura 13 a seguir.
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Figura 13 – Esterno

Incisura clavicular

Incisura jugular

Manúbrio

Corpo

Processo xifoide

Incisura costal I

Incisura costal II

Incisura costal III

Incisura costal IV

Incisura costal V

Incisura costal VI
Incisura costal VII

Te
fi/

Sh
ut

te
rs

to
ck

 

Fonte: Elaborada pela autora.

O manúbrio é sua porção superior, que se articula com as clavículas, com a primeira cartilagem 
costal e com metade da segunda cartilagem costal, por meio de incisuras costais. O manúbrio liga-
-se ao corpo do esterno pela sínfise manubrioesternal, formando o ângulo do esterno. O corpo é a 
parte mais alongada do esterno, que se articula inferiormente com o processo xifoide pela sínfise 
xifoesternal.

Em suas bordas, observamos as incisuras costais para articulação com as cartilagens costais 
das costelas II a VII. O processo xifoide é curto, levemente pontiagudo (em algumas pessoas 
pode ser bifurcado) e cartilagíneo (cartilagem hialina). Sua calcificação inicia-se em torno dos 
40 anos de idade.

2.3.1.5 Costelas

Os ossos finais que compõem o esqueleto axial são os 12 pares de costelas, que também contri-
buem para formar a parede torácica. São ossos longos, encurvados e achatados que se articulam 
posteriormente com as vértebras torácicas e anteriormente com o esterno, por meio das cartila-
gens costais. As costelas podem ser classificadas de duas maneiras: de acordo com sua relação com 
o esterno ou segundo o formato. Vejamos o primeiro caso:

• Costelas verdadeiras ou vertebrocostais: as costelas de I a VII estão fixadas diretamente no 
esterno por meio de suas cartilagens costais e, portanto, seguem das vértebras diretamente ao 
esterno, por isso recebem o nome de vertebrocostais.
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• Costelas falsas ou vertebrocondrais: as costelas de VII a X estão fixadas indiretamente ao es-
terno, pois suas cartilagens costais fixam-se nas cartilagens costais da costela imediatamente 
superior. Essa fusão de cartilagens forma uma margem palpável ao longo da borda anteroin-
ferior do tórax, chamada de margem costal.

• Costelas flutuantes, vertebrais ou livres: as costelas XI e XII são mais curtas e não se co-
nectam de nenhuma maneira ao esterno. Estão conectadas apenas posteriormente às duas 
últimas vértebras torácicas e terminam na musculatura da parede anterolateral do abdome.

De acordo com o formato, as costelas podem ser classificadas, assim como as vértebras, como 
típicas ou atípicas:

• Costelas típicas: são as costelas de I a X. Apresentam características anatômicas em comum, 
como uma “cabeça” que se articula posteriormente com o corpo da vértebra numericamente 
correspondente e da vértebra superior a ela. A cabeça da costela liga-se ao corpo (parte mais 
alongada) pelo colo da costela e, na junção entre colo e corpo, observamos uma protuberância 
óssea e rugosa, o tubérculo da costela. Nesse tubérculo temos a face articular lisa, que se articula 
com o processo transverso da vértebra correspondente. O corpo é fino, achatado e encurvado, 
principalmente no local denominado ângulo da costela, cuja face interna, côncava, possui infe-
riormente o sulco da costela, que protege os nervos e vasos intercostais.

• Costelas atípicas: são consideradas atípicas as costelas I e II, XI e XII. Primeiramente, a coste-
la I é a mais curta, encurvada e alargada das costelas e possui dois sulcos para os vasos subclá-
vios na face superior. A costela II é um pouco mais longa e menos encurvada que a primeira. 
As costelas XI e XII são muito finas, muito curtas e não possuem colo, tampouco tubérculo.

Na Figura 14, a seguir, podemos visualizar os componentes anatômicos das costelas.

Figura 14 – Costelas
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Fonte: Elaborada pela autora com base em Paulsen e Waschke, 2018.
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Finalizada a descrição dos ossos que compõem o esqueleto axial, passaremos à descrição dos 
ossos do esqueleto apendicular.

2.3.2 Ossos do esqueleto apendicular

O esqueleto apendicular forma a estrutura óssea dos membros superiores e inferiores que são 
divididos em cíngulos e partes livres dos membros superiores e inferiores. Os cíngulos são as es-
truturas responsáveis por ligar a parte livre dos membros ao esqueleto axial.

2.3.2.1 Cíngulo do membro superior

Também denominado de cintura escapular, o cíngulo do membro superior é formado pelas 
duas clavículas e pelas duas escápulas.

A clavícula (Figura 15) é um osso alongado semelhante à letra S e é o único ponto de ligação do 
membro superior ao tronco, por meio de sua articulação com o esterno.

Figura 15 – Clavícula
  (A) Vista superior da clavícula

Extremidade
acromial

Extremidade
acromial

Extremidade
esternal

Extremidade
esternal

Tubérculo
conoide Forame

nutrício
Impressão
para o lig.
costoclavicular

Corpo

Tubérculo conoide Face articular acromial

Face articular esternal

  (B) Vista inferior da clavícula
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Fonte: Elaborada pela autora.

A face superior da clavícula é lisa e a face inferior é enrugada devido à fixação de estruturas 
músculo-ligamentares. A clavícula é formada por um corpo central e duas extremidades: a esternal 
se articula com o esterno e a acromial com o acrômio da escápula.

A escápula (Figura 16) pode ser considerada um osso plano devido ao seu grande corpo trian-
gular e achatado que repousa sobre as costelas no dorso. Esse triângulo tem ápice voltado inferior-
mente, formando o ângulo inferior da escápula.

Te
fi/

Sh
ut

te
rs

to
ck



Anatomia e fisiologia humanas64

Figura 16 – Escápula
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(B) Vista posterior
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Fonte: Elaborada pela autora.

O ângulo inferior da escápula é constituído pela convergência de suas margens medial e la-
teral. Superiormente, a margem medial liga-se à margem superior, formando o ângulo superior 
da escápula.

Para formar o ângulo lateral, as margens superior e lateral da escápula se unem, porém esse 
ângulo é “mascarado” pela presença do colo e da cabeça da escápula, na qual está localizada a ca-
vidade glenoidal, que se articula com a cabeça do úmero.

A espinha da escápula divide a face posterior do corpo da escápula em um terço superior e 
dois terços inferiores, formando as fossas supra e infraespinais, locais de origem de músculos 



Anatomofisiologia do sistema esquelético 65

importantes do ombro. Dessa espinha projeta-se posterior e lateralmente o acrômio, que se ar-
ticula com a extremidade acromial da clavícula.

A face anterior ou costal da escápula também forma uma depressão chamada de fossa subes-
capular, em que se origina o m. subescapular. Medialmente ao acrômio, na margem superior,  
temos ainda uma projeção óssea encurvada anteriormente, o processo coracoide, importante local 
para inserções musculares e ligamentares.

2.3.2.2 Parte livre do membro superior

De proximal para distal, a parte livre do membro superior é formada pelo braço, pelo antebra-
ço e pela mão. O esqueleto do braço é formado pelo úmero, um osso longo, o maior do membro 
superior, que pode ser visualizado na Figura 17 a seguir.

Figura 17 – Úmero
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(B) Vista posterior
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Fonte: Elaborada pela autora.

O longo corpo do úmero se interpõe às duas epífises: proximal e distal. A epífise proximal ar-
ticula-se com a cavidade glenoidal da escápula por meio da cabeça lisa e arredondada do úmero.

Ainda na epífise proximal, temos os tubérculos maior e menor, nos quais estão fixados os mús-
culos do ombro, importantes para a estabilização dessa articulação. Entre os tubérculos há o sulco 
intertubercular, que serve de passagem ao tendão da cabeça longa do m. bíceps braquial.

O úmero possui dois colos, um anatômico – localizado na transição entre a cabeça e o corpo 
do úmero – e o colo cirúrgico – localizado abaixo dos tubérculos maior e menor. Este último é um 
local de frequentes fraturas, devido ao fato de ser a porção mais estreita do osso. O m. deltoide está 
inserido lateralmente no corpo do úmero, no local denominado de tuberosidade para o m. deltoide.

Já a epífise distal do úmero é uma porção muito rica em acidentes ósseos, ela articula-se com o 
rádio e a ulna por meio do côndilo do úmero para formar a articulação do cotovelo. O côndilo do 
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úmero constitui, medialmente, uma estrutura em forma de carretel, a tróclea, que se articula com 
a incisura troclear da ulna.

Lateralmente, o côndilo forma uma pequena projeção arredondada, o capítulo do úmero, 
que se articula com a fóvea articular da cabeça do rádio. Na face anterior, superiormente à 
tróclea e ao capítulo, podemos localizar as fossas coronoide e a fossa radial, para encaixe do 
processo coronoide da ulna e a cabeça do rádio, respectivamente, durante o movimento de 
flexão do cotovelo.

De maneira análoga, na face posterior, logo acima do côndilo do úmero, temos a fossa do olé-
crano, para o encaixe do olécrano da ulna, principalmente durante o movimento de extensão do 
cotovelo. A epífise distal do úmero é local de fixação de grande parte dos músculos do antebraço, 
os epicôndilos lateral e medial e suas cristas supraepicondilares são os locais mais frequentes.

O esqueleto do antebraço é formado por dois ossos longos dispostos paralelamente: o rádio 
(lateral) e a ulna (medial), sendo a ulna mais longa que o rádio, como podemos observar na Figura 
18 a seguir.

Figura 18 – Rádio e ulna
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(B) Ulna
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Fonte: Elaborada pela autora.
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O rádio articula-se com o capítulo do úmero por meio de uma depressão na face superior de 
sua cabeça, localizada na epífise proximal, a fóvea articular da cabeça do rádio.

A periferia da cabeça do rádio é lisa (circunferência articular) e forma uma articulação proxi-
mal com a ulna na incisura radial desse osso. Essa é uma das articulações que permite os movi-
mentos de pronação e supinação do antebraço.

O colo do rádio é bem estreito e está na transição entre a cabeça e o corpo do rádio. Logo abaixo 
do colo, há uma protuberância óssea bastante rugosa, a tuberosidade do rádio, onde o m. bíceps 
braquial se insere.

A epífise distal do rádio se alarga para formar a face articular carpal, responsável por cons-
tituir, com o carpo, a articulação radiocárpica. Na porção mais lateral e distal dessa epífise,  
há uma pequena projeção óssea levemente pontiaguda, é o processo estiloide do rádio, que pode 
ser facilmente palpado na face lateral do punho. Em oposição ao processo estiloide, na face ulnar 
do rádio, temos a incisura ulna, que forma a articulação radioulnar distal e também participa dos 
movimentos de pronação e supinação do antebraço.

A ulna, apesar de ser mais longa, não se articula com o carpo. É medial ao rádio e articula-se 
com a tróclea do úmero por meio de uma grande incisura em sua epífise proximal, a incisura 
troclear.

Essa incisura termina superiormente, formando o olécrano, uma grande protuberância óssea 
que se encaixa na fossa do olécrano do úmero e forma a “ponta” do cotovelo, facilmente palpável 
na sua face posterior.

Inferiormente, a incisura troclear forma um pequeno processo ósseo que se projeta anterior-
mente – o processo coronoide da ulna – e, logo inferior a ele, forma-se uma pequena elevação 
rugosa – a tuberosidade da ulna – para inserção do m. braquial. Lateralmente ou na face radial ao 
processo coronoide, temos a incisura radial da ulna, para articulação com a circunferência articular 
da cabeça do rádio.

Diferentemente dos demais ossos longos dos membros, a cabeça da ulna está localizada na 
epífise distal do osso e encaixa-se na incisura ulnar do rádio (art. radioulnar distal). Na cabeça da 
ulna, observamos também a presença de um processo estiloide que se projeta para trás e que pode 
ser palpado na face posterior do punho. A ulna e o rádio estão conectados entre si em suas mar-
gens interósseas por uma fina membrana de tecido conjuntivo, a membrana interóssea.

A porção mais distal do membro superior é a mão (Figura 19). Seu esqueleto é formado pelos 
ossos do carpo, ossos metacarpais e falanges dos dedos.
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Figura 19 – Ossos da mão 
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Fonte: Elaborada pela autora.

O carpo ou punho é formado por oito ossos curtos, dispostos em duas fileiras: uma proximal 
e outra distal. A fileira proximal é formada, de lateral para medial, pelo escafoide, semilunar, 
piramidal e pisiforme. Já a fileira distal é formada, de lateral para medial, pelo trapézio, trape-
zoide, capitato e hamato. O deslizamento entre as articulações formadas pelas faces articulares 
desses ossos permite ampla mobilidade e posicionamento da mão.

A palma e o dorso da mão são formados pelos ossos metacarpais, cinco ossos longos cujas ba-
ses se articulam com a fileira distal do carpo e as cabeças com as falanges proximais dos dedos das 
mãos. Para finalizar o membro superior, temos as falanges, ossos longos que formam o esqueleto 
dos dedos.

O primeiro dedo (polegar) possui apenas duas falanges, a proximal e a distal. Já os quatro últi-
mos dedos possuem três falanges, a proximal, a média e a distal. Assim como os ossos metacarpais, 
as falanges têm uma base, um corpo e uma cabeça, porém as falanges distais possuem uma tube-
rosidade, em vez de cabeça.
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2.3.2.3 Cíngulo do membro inferior

É um anel ósseo formado pelos dois ossos do quadril, que se unem anteriormente na sínfise 
púbica e, posteriormente, pela união com o sacro, formando juntos a pelve óssea. Veja na Figura 
20 a seguir.

Figura 20 – Cíngulo do membro inferior
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Fonte: Elaborada pela autora.

Os ossos do quadril adulto (Figura 21) são grandes e irregulares, formados ao final da adoles-
cência pela fusão dos ossos ilíaco, ísquio e púbis.

Figura 21 – Osso do quadril
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(B) Vista posterior
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Fonte: Elaborada pela autora.

Ao nascimento de um indivíduo, o ílio, o ísquio e o púbis estão unidos por cartilagem hialina. 
O ílio compõe a maior porção do osso do quadril e contribui para a parte superior do acetábulo, 
uma cavidade profunda e lateral que recebe a cabeça do fêmur para formar a articulação do qua-
dril ou coxofemoral. Lateralmente, é mais fino e plano, formando a asa do ílio, com superfícies 
largas para fixação muscular.

O corpo do ílio se une ao ísquio e ao púbis para formar o acetábulo. Anteriormente, o ílio 
possui as espinhas ilíacas anterossuperior e anteroinferior. Na espinha ilíaca anterossuperior, ini-
cia-se uma margem superior, curva, longa e espessa, a crista ilíaca, que se estende posteriormente, 
terminando na espinha ilíaca posterossuperior. Esta última se liga inferiormente à espinha ilíaca 
posteroinferior, que marca a extremidade superior da incisura isquiática maior.

A superfície lateral da asa do ílio possui três linhas curvas e ásperas, as linhas glúteas, para fixação 
dos três músculos glúteos. Medialmente, cada asa possui uma depressão grande e lisa, que é a fossa 
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ilíaca, em que se fixa o músculo ilíaco. Posteriormente, ainda nessa superfície medial, o ílio possui 
uma área articular rugosa em forma de orelha, denominada face auricular, para formar a articulação 
com o sacro.

O ísquio forma a parte posteroinferior do osso do quadril. Possui um corpo que se funde su-
periormente ao ílio e ao púbis, constituindo a parte posteroinferior do acetábulo. A parte inferior 
do corpo é formada pelo ramo do ísquio, mais estreita e que se funde ao ramo inferior do púbis e 
forma a região inferior do forame obturado.

A margem posterior do ísquio constitui a parte inferior da incisura isquiática maior, um grande 
entalhe em forma de letra C, que se liga à incisura isquiática menor pela espinha isquiática. A proje-
ção óssea e rugosa na junção da extremidade inferior do corpo do ísquio e seu ramo é o grande túber 
(tuberosidade) isquiático. O peso do corpo fica apoiado sobre essa tuberosidade ao nos sentarmos.

A última peça do osso do quadril é o púbis, que forma a porção anteromedial desse osso e 
contribui com a formação da parte anterior do acetábulo. Possui um corpo achatado e dois ramos, 
um superior e um inferior. Medialmente, a face sinfisial do corpo do púbis articula-se com a face 
correspondente do corpo do púbis contralateral, constituindo a sínfise púbica, articulação fibro-
cartilagínea mediana que fecha o cíngulo do membro inferior anteriormente.

2.3.2.4 Parte livre do membro inferior

A parte livre do membro inferior é formada pela coxa, pela perna e pelo pé. O fêmur (Figura 
22) é o osso mais longo e mais pesado do corpo e constitui o esqueleto da coxa. Como todo osso 
longo, é composto por um corpo e duas extremidades, a proximal e a distal.

Figura 22 – Fêmur
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Fonte: Elaborada pela autora.
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Na extremidade proximal do fêmur, identi-
ficamos a grande cabeça esférica e lisa, que se 
articula com o acetábulo do osso do quadril. 
Ainda na cabeça, há uma depressão medial,  
a fóvea da cabeça do fêmur, para fixação de um 
ligamento da cabeça ao acetábulo. O colo do fê-
mur é o estreitamento entre a cabeça e o corpo 
do osso.

Posteriormente, no local em que o colo se 
une ao corpo, existem duas grandes elevações 
ósseas, o trocanter maior, superior e lateral, e o 
trocanter menor, inferior e medial.

Os trocanteres estão ligados posteriormente 
pela crista intertrocantérica (elevada) e ante-
riormente pela linha intertrocantérica (menos 
elevada). Medialmente ao trocanter maior há 
uma depressão, a fossa trocantérica.

O corpo do fêmur possui, posteriormente, 
uma linha larga e rugosa, a linha áspera, local de 
fixação de parte do m. quadríceps femoral. Essa 
linha possui lábios, principalmente no terço  
médio: o lábio lateral e o medial.

Superiormente, o lábio lateral funde-se a 
uma outra linha rugosa, a tuberosidade glú-
tea, e o lábio medial funde-se à linha pectínea. 
Inferiormente, a linha áspera divide-se em li-
nhas supracondilares medial e lateral, que ter-
minam nos côndilos medial e lateral do fêmur, 
respectivamente.

Os côndilos do fêmur formam quase toda a 
extremidade distal do osso e se articulam com 
os meniscos e com a tíbia para formar a articu-
lação do joelho. Os côndilos estão separados por 
uma depressão profunda, a fossa intercondilar, 

mas fundem-se anteriormente, formando uma 
depressão rasa, a face patelar, que se articula 
com a patela.

Ambos os côndilos possuem elevações em 
suas superfícies superiores, os epicôndilos me-
dial e lateral, sendo o epicôndilo medial maior e 
mais proeminente, e possui uma outra elevação: 
o tubérculo do adutor.

O esqueleto da perna, assim como ocorre 
com o antebraço, é formado por dois ossos dis-
postos em paralelo: a tíbia e a fíbula. Vejamos 
esses ossos na Figura 23 a seguir.

Figura 23 – Tíbia e fíbula
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(B) Vista posterior
(Continua)
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Fonte: Elaborada pela autora.

A tíbia é o osso medial da perna, que se articula superiormente com os côndilos do fêmur e 
inferiormente com o tálus (osso do tarso). A extremidade proximal da tíbia é volumosa e quase 
inteiramente formada pelos côndilos medial (maior) e lateral (menor).

Na face superior, entre os côndilos, observamos uma pequena elevação óssea, a eminência in-
tercondilar. No côndilo lateral, posterolateralmente podemos identificar uma face articular para a 
cabeça da fíbula. Ainda na face superior de cada côndilo, temos os meniscos, estruturas fibrocarti-
lagíneas que servem como coxins, absorvendo impactos na articulação do joelho.

Anterior e inferiormente aos côndilos, há uma área rugosa e elevada, denominada de tuberosidade 
da tíbia, em que está fixado o ligamento patelar. O corpo da tíbia é triangular e possui faces medial, 
posterior e lateral, sendo a face medial subcutânea e as demais recobertas por músculos.

A extremidade distal da tíbia é menor e possui faces articulares para a fíbula e o tálus. Há uma 
projeção medial que se dirige para baixo, o maléolo medial, que também é subcutâneo e facilmente 
palpável na face medial do tornozelo.

A fíbula, por sua vez, situa-se posterolateralmente à tíbia e não se articula com o fêmur, porém 
fornece um suporte ósseo para a fixação de músculos na face lateral da perna. Na epífise proximal, 
temos a cabeça da fíbula com seu ápice pequeno e pontiagudo. A cabeça articula-se com a porção 
posterolateral do côndilo lateral da tíbia.

O corpo da fíbula é fino e torcido e a epífise distal é grande e forma o maléolo lateral, que se 
articula com o tálus. O maléolo lateral também pode ser palpado na face lateral do tornozelo. 
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Assim como o rádio e a ulna no antebraço, a tíbia e a fíbula estão unidas na linha mediana da 
perna por uma membrana interóssea.

O esqueleto do pé (Figura 24) é a porção mais distal do membro inferior, ele é formado pelos 
ossos do tarso – no tornozelo –, pelos ossos metatarsais – que formam a maior parte da planta e do 
dorso do pé – e pelas falanges – nos dedos.

Figura 24 – Ossos do pé 
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Fonte: Elaborada pela autora.

Os ossos do tarso constituem um conjunto formado por sete ossos, sendo a maioria deles cur-
tos: tálus, calcâneo, cuboide, navicular; e três cuneiformes: medial, intermédio e lateral. Apenas o 
tálus se articula com a fíbula e a tíbia, formando a articulação do tornozelo.

O calcâneo é o maior dos ossos do tarso e possui uma grande tuberosidade posterior, na qual se 
fixa o tendão do calcâneo. Os ossos metatarsais são bastante semelhantes aos ossos metacarpais, 
apresentando-se como um conjunto de cinco ossos longos com suas diáfises entre epífises.

De proximal para distal, possuem base, corpo e cabeça. De medial para lateral, são denomina-
dos por números de metatarsos, de I a V. Também de maneira semelhante à mão, os dedos dos 
pés são formados por falanges, sendo o primeiro dedo denominado hálux, que possui apenas duas 
falanges, e os quatro últimos com três falanges – proximal, média e distal.
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2.4 Articulações

Nas seções anteriores, discutimos sobre as principais características dos ossos que formam o 
esqueleto humano. Com relação a eles, falamos várias vezes em “articulam-se”, “ligam-se”, “comu-
nicam-se”, entre outros. Essas expressões referem-se à maneira com que ossos, cartilagens e até 
mesmo os dentes estão conectados a outros ossos.

Estamos descrevendo, portanto, as articulações. Uma articulação pode ser definida como “um 
ponto de contato entre dois ossos, entre osso e cartilagem ou entre osso e dentes” (TORTORA; 
NIELSEN, 2017, p. 285).

As articulações determinam a amplitude de movimento entre as estruturas que as formam 
e, dessa maneira, podem ser classificadas de acordo com o grau de movimento que permitem, 
uma classificação funcional:

• sinartroses: permitem pequena movimentação, quase imperceptível (por exemplo, a articula-
ção entre o dente e o alvéolo dental ou a articulação entre os dois ossos parietais);

• anfiartroses: permitem um certo grau de movimento, porém ainda limitado (como a articu-
lação entre os corpos vertebrais);

• diartroses: permitem ampla movimentação, desde deslizamentos até rotações completas e 
os movimentos são visíveis (por exemplo, a articulação entre a incisura troclear da ulna e a 
tróclea do úmero no cotovelo).

Apesar de a classificação funcional ser bastante útil, anatomicamente classificamos as articu-
lações de acordo com o tipo de estrutura anatômica encontrada entre as partes. Nesse sentido, 
elas são descritas como: fibrosas, cartilagíneas e sinoviais. Agora, vamos conhecer cada uma das 
articulações de acordo com a classificação anatômica.

2.4.1 Articulações fibrosas

As articulações fibrosas possuem tecido fibroso (tecido conjuntivo denso, não modelado) entre 
as partes que se articulam, dificultando e até mesmo limitando a movimentação. De acordo com a 
maneira com que o tecido conjuntivo se interpõe entre as partes que se articulam, temos as suturas 
e as sindesmoses.

• Suturas: são observadas na maioria das articulações entre os ossos do crânio, em que temos 
uma pequena camada de tecido fibroso unindo-os. As suturas começam a ser formadas após 
o nascimento, com a continuidade da ossificação dos ossos do crânio, e podem ser totalmente 
consolidadas na senescência4. Antes do nascimento, os ossos do crânio estão relativamente 
separados por uma quantidade maior de tecido conjuntivo, inclusive em algumas regiões for-

4 Processo fisiológico de envelhecimento.
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mam os fontículos, popularmente conhecidos como “moleiras”. Essa característica permite 
uma maior mobilidade entre os ossos do crânio, para facilitar o parto vaginal, além de permi-
tir crescimento adicional do encéfalo em desenvolvimento.

• Sindesmoses: nesse subtipo de articulação, temos uma maior quantidade de tecido conjun-
tivo entre as partes que se articulam, o que permite maior grau de movimentação quando 
comparado às suturas. O tecido fibroso pode ser uma membrana fibrosa ou um ligamento. 
As gonfoses ou sindesmoses dentoalveolares são as articulações formadas entre os dentes e os 
alvéolos dentais. Existe uma pequena quantidade de tecido conjuntivo que faz a conexão do 
dente ao osso, o periodonto. Outros exemplos de sindesmoses são as articulações formadas 
entre a ulna/rádio e tíbia/fíbula quando unidos pelas respectivas membranas interósseas.

Conheça, na Figura 25, alguns tipos de articulações fibrosas.

Figura 25 – Articulações fibrosas
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(B) Sindesmoses: gonfose dentoalveolar
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(C) Membranas interósseas no antebraço e na perna

Ulna

Membrana
interóssea
radioulnar

Membrana
interóssea
tibiofibular

Fíbula

Rádio

Tíbia

st
ih

ii/
Sh

ut
te

rs
to

ck

Fonte: Elaborada pela autora.
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Crânios de bebês
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Devemos ter em mente que, apesar da limitada mobilidade observada nas articulações fibrosas, 
quanto maior a quantidade de tecido conjuntivo entre as partes, maior é a mobilidade, como é o 
caso das sindesmoses formadas pelas membranas interósseas.

2.4.2 Articulações cartilagíneas

As articulações cartilagíneas possuem cartilagens entre as partes que se articulam, o que pode 
dificultar a movimentação em certo grau, embora exista maior mobilidade em comparação às ar-
ticulações fibrosas. Possuem classificações de acordo com o tipo de cartilagem de conexão, sendo 
elas: as sincondroses e as sínfises.

• Sincondroses: a cartilagem nesse tipo de articulação é a hialina, uma cartilagem relativamen-
te rígida que reduz a capacidade de movimento da articulação. Um exemplo de sincondrose é 
a articulação formada pela costela, sua cartilagem costal e o esterno. Nesse caso, a cartilagem 
permite um pequeno movimento, necessário para a expansão e retração da caixa torácica 
durante os movimentos respiratórios. Entretanto, se utilizarmos o exemplo da sincondrose 
observada nas metáfises – região em que temos o disco epifisário unindo partes ósseas –,  
não há nenhum movimento. O tipo de sincondrose do disco epifisário é transitório, uma vez 
que a cartilagem hialina sofre consolidação (sinostose) ao longo do desenvolvimento ósseo.



Anatomofisiologia do sistema esquelético 81

• Sínfises: são formadas pela união de partes ósseas por cartilagem fibrosa ou fibrocartilagem. 
São exemplos a sínfise púbica e as articulações formadas entre os corpos das vértebras e os 
discos intervertebrais. Esse tipo de cartilagem permite a absorção de impactos e uma certa 
mobilidade.

Conheça, na Figura 26, alguns tipos de articulações cartilagíneas.

Figura 26 – Articulações cartilagíneas
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Fonte: Elaborada pela autora.
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Vale lembrar que as sínfises formadas pelos discos intervertebrais possuem uma pequena di-
ferença em relação à sínfise púbica, pois a cartilagem fibrosa forma apenas a região periférica 
do disco – o ânulo fibroso – e no interior temos uma substância gelatinosa – o núcleo pulposo –  
que não possui características cartilagíneas.

2.4.3 Articulações sinoviais

Essas articulações são mais complexas e permitem variado grau de movimentação. Entre as 
partes que se articulam, existe um líquido lubrificante que facilita os movimentos entre as super-
fícies articulares, o líquido sinovial. Como veremos a seguir, as articulações sinoviais (Figura 27) 
estão presentes com maior frequência e são constituídas por vários elementos indispensáveis para 
o bom funcionamento da articulação.

Figura 27 – Principais articulações sinoviais
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Fonte: Elaborada pela autora.

Apesar de algumas delas apresentarem pouca mobilidade, com poucos deslizamentos, as arti-
culações sinoviais são as que possuem maior mobilidade. A capacidade ampla de movimentação 
dessas articulações deve-se à presença de estruturas que facilitam o movimento entre as superfícies 
ósseas em contato. Por esse motivo, as articulações sinoviais são um pouco mais complexas e é 
necessário compreender quais são elas e as funções dos elementos que as compõem (Figura 28).

Basicamente, uma articulação sinovial é formada por, no mínimo, duas superfícies ósseas, de-
nominadas superfícies articulares, separadas por uma cavidade articular. Para que as superfícies 
articulares permaneçam em contato, é necessário que uma cápsula fibrosa envolva a articulação, 
caso contrário, como não há tecidos que unam as superfícies ósseas, elas se separariam.

Figura 28 – Elementos de uma articulação sinovial
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Fonte: Elaborada pela autora.



Anatomia e fisiologia humanas84

Para que o atrito entre as superfícies articu-
lares não lesione os ossos, há um revestimen-
to de cartilagem hialina, que é lisa e homogê-
nea, a qual chamamos de cartilagem articular. 
Adicionalmente, a cápsula fibrosa é revestida 
internamente pela membrana sinovial, cujas 
células produzem e secretam o líquido sinovial. 
Tal líquido, fluido e transparente, preenche a 
cavidade articular, nutrindo-a e lubrificando  
a articulação.

Quando o volume ou a viscosidade do líquido 
sinovial aumentam, a mobilidade da articulação 
é extremamente prejudicada. Existem elementos 
que estão presentes em algumas articulações si-
noviais para melhorar sua estabilidade ou promo-
ver proteção adicional às estruturas articulares e, 
até mesmo, musculares.

Os ligamentos são estruturas compostas 
por tecido conjuntivo denso modelado, que 
se fixam, ligando uma estrutura óssea à outra 
– algumas vezes, cartilagens –, tanto dentro 
das articulações (intracapsulares – ligamento 
cruzado posterior do joelho) quanto fora delas  
(extracapsulares – ligamento colateral tibial  
do joelho).

A maioria dos ligamentos reforça a articu-
lação, impedindo movimentos excessivos, en-
quanto outros impedem ou reduzem o contato 
entre estruturas. Há também estruturas fibro-
cartilagíneas, que funcionam como coxins que 
absorvem impactos e permitem que as super-
fícies articulares se “encaixem” mais harmoni-
camente, como os chamados meniscos e discos 
articulares.

Os meniscos têm forma de meia-lua e es-
tão presentes na articulação do joelho, inseri-
dos nas faces articulares dos côndilos da tíbia.  
Os discos articulares são estruturas discoides e 
podem ser observados nas articulações tempo-
romandibular, esternoclavicular e entre a cabeça 
da ulna e o carpo.

Algumas superfícies articulares em forma 
de cavidades, como o acetábulo e a cavidade 
glenoidal, precisam que a área de contato seja 
aumentada. Nessa situação estão os denomina-
dos lábios articulares, que envolvem as margens 
das cavidades, aumentando seus diâmetros.

Por fim, as bolsas sinoviais são estruturas mui-
to semelhantes às cápsulas articulares revestidas 
internamente por membrana sinovial, porém 
seu formato assemelha-se a um saco fechado.  
As bolsas sinoviais não são consideradas por al-
guns autores renomados, como Moore, Dalley 
e Agur (2014) e Tortora e Nielsen (2017), como 
parte das articulações sinoviais, porém elas são 
descritas como tal, tendo como principal fun-
ção evitar ou amenizar o impacto e o atrito entre  
estruturas adjacentes, principalmente tendões.

As articulações sinoviais são classificadas em 
subtipos, de acordo com o formato de suas su-
perfícies articulares, como mostra a Figura 29 
a seguir.
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Figura 29 – Subtipos de articulações sinoviais
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Fonte: Elaborada pela autora.

Vamos compreender as características de cada um desses subtipos de articulações sinovais.

• Planas: permitem apenas movimentos de deslizamento, os quais são geralmente pequenos. 
Entretanto, em algumas regiões, como no carpo e na coluna vertebral, a somatória de cada 
movimento executado nas articulações planas resulta em grande amplitude de movimento.
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• Gínglimos: movimentam-se de modo se-
melhante a dobradiças, realizando ação de 
flexão ou extensão (monoaxial). Para isso, 
é necessário que uma face articular conve-
xa se encaixe em outra face articular côn-
cava. A articulação entre a incisura troclear 
da ulna e a tróclea do úmero (art. umeroul-
nar) é um exemplo de gínglimo.

• Elipsoideas: também conhecidas como 
condilares. Nesse tipo de articulação, temos 
uma superfície articular convexa de forma-
to oval que se encaixa em outra superfície 
com o mesmo formato, porém côncava.  
Os movimentos realizados por essas arti-
culações geralmente são de flexão/exten-
são e adução/abdução (biaxiais). Algumas 
articulações elipsoideas permitem o movi-
mento de circundução, que é a somatória 
de vários movimentos.

• Trocoideas: essas articulações são mo-
noaxiais porque permitem apenas movi-
mentos de rotação. Dessa maneira, suas 
superfícies articulares são formadas por 
uma projeção óssea que serve de pivô e 
um anel que o envolve. A articulação entre  
o dente do áxis e o atlas é um exemplo 
clássico de trocoidea.

• Esferoideas: aqui temos uma superfície 
articular de uma esfera que se encaixa em 
uma cavidade, por exemplo, a cabeça do 
fêmur com o acetábulo (art. coxofemo-
ral) e a cabeça do úmero com a cavidade 
glenoidal (art. glenoumeral). Esse tipo de 
articulação possui a maior mobilidade (tri 

ou multiaxiais) entre as articulações sino-
viais, permitindo movimentos de flexão/
extensão, adução/abdução e rotação, além 
do movimento de circundução.

• Selares: a nomenclatura é derivada do ato 
de um cavaleiro ao sentar-se na sela de um 
cavalo. Nesse caso, a superfície articular de 
um dos ossos possui formato semelhante 
à sela e a outra superfície se encaixa nessa 
sela. Os movimentos são os mesmos das ar-
ticulações elipsoideas, ou seja, são biaxiais, 
permitindo flexão/extensão e adução/
abdução, além da circundução, que não é 
considerado um movimento isolado.

Como exemplo de articulação sinovial, va-
mos observar a articulação do joelho e seus 
componentes (Figura 30). Essa articulação é 
classificada como gínglimo e permite movi-
mentos de flexão/extensão, além de ser possí-
vel, com o joelho flexionado, realizar certo grau 
de rotação lateral e rotação medial. O joelho é 
a mais complexa articulação do corpo e apre-
senta uma grande quantidade de componentes 
articulares.
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Figura 30 – Articulação do joelho
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(B) Vista anterior (somente ligamentos e meniscos)
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Fonte: Elaborada pela autora.

Como observamos, as articulações sinoviais são as mais complexas do corpo humano e talvez 
por isso permitam tantos tipos de movimentos. É importante sempre correlacionar o tipo de arti-
culação sinovial ao tipo de movimento realizado. Dessa forma, a compreensão de suas caracterís-
ticas, e posteriormente do tipo de músculo que atua em cada articulação, será facilitada.
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Considerações finais

Os ossos são estruturas dinâmicas que se modificam ao longo da vida. As saliências ósseas de 
uma criança não serão as mesmas quando ela se tornar um adulto ou idoso. Os ossos sofrem cons-
tante processo de remodelamento em função da “história” do indivíduo e em resposta às diferentes 
tensões musculares causadas a eles.

Compreender o funcionamento e os elementos ósseos e articulares é de grande importância 
não somente para determinar diagnósticos e tratamentos, mas também para diferenciar simples 
variações anatômicas de qualquer outro tipo de patologia ou, até mesmo, de variações ocorridas 
pelo envelhecimento. Por exemplo, pessoas que apresentam hipermobilidade articular podem ter 
apenas uma maior flexibilidade nos componentes formados pelo tecido conjuntivo, como a cáp-
sula articular e os ligamentos.

Ampliando seus conhecimentos

• Compreender os processos de ossificação endocondral e intramembranosa faz parte do es-
tudo da anatomia óssea. Esses temas são detalhadamente abordados em livros de histologia.  
O Capítulo 8 do livro a seguir traz discussões importantes sobre a formação óssea.

ROSS, M. H.; PAWLINA, W. Histologia, texto e atlas: correlações com biologia celular e mole-
cular. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017. E-book.

• O Capítulo 9 da obra a seguir traz importantes recursos para ampliar seus conhecimentos a 
respeito das características das principais articulações do corpo.

TORTORA, G. J.; NIELSEN, M. T. Princípios de anatomia humana. 12. ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2017. E-book.

Atividades

1. Ana sempre acorda atrasada para a aula e ontem não foi diferente. Ao se levantar e sair cor-
rendo em direção ao banheiro, bateu com força a porção óssea mais saliente na lateral de seu 
tornozelo. A dor intensa a fez cair no chão. A qual porção óssea isso se refere e a qual divisão 
do esqueleto essa estrutura pertence?

2. Artur sofreu uma queda e, ao realizar um exame radiológico, foi evidenciada uma fratura na 
epífise proximal do úmero. De acordo com seus conhecimentos anatômicos adquiridos até 
aqui, quais acidentes ósseos podem ser lesados nesse tipo de fratura?
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3. Otávio recebe sua irmã recém-nascida em casa. Assim que ela chega, ele pede à mãe que 
coloque a bebê em seu colo, para que faça carinho em sua cabeça. O irmão leva um grande 
susto ao palpar uma região “amolecida” na parte superior da cabeça da bebê e pede à mãe 
para levá-la de volta ao hospital, alegando que a irmã está doente. A mãe, com calma, explica 
a Otávio que está tudo bem e que os bebês nascem assim. Qual é a explicação anatômica para 
a presença dessa região “amolecida” no crânio de bebês?

Referências

MOORE, K. L.; DALLEY, A. F.; AGUR, A. M. R. Anatomia orientada para a clínica. 7. ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2014.

PAULSEN, F.; WASCHKE, J. Sobotta: atlas de anatomia humana. 24. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2018.

ROSS, M. H.; PAWLINA, W. Histologia, texto e atlas: correlações com biologia celular e molecular. 7. ed. Rio 
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017. E-book.

TORTORA, G. J.; NIELSEN, M. T. Princípios de anatomia humana. 12. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2017. E-book.



Objetivos de aprendizagem:

 ◆ conhecer os diferentes tecidos musculares;

 ◆ conhecer os principais músculos esqueléticos e relacioná-los ao sistema esquelético;

 ◆ compreender o mecanismo de contração muscular.

Anatomofisiologia do 
sistema muscular
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Ao descrever o sistema esquelético, foi possível compreender parte de suas funções e perceber 
que os ossos e as articulações não se limitam apenas à sustentação do corpo. O sistema esquelético 
fornece a base para que vários tipos de movimentos sejam executados, porém os elementos capa-
zes de movimentar as estruturas esqueléticas são os músculos esqueléticos. Fixando-se nos ossos 
ou cartilagens e atravessando uma ou mais articulações, esses músculos são capazes de influenciar 
o posicionamento de inúmeras estruturas, promovendo ou deixando de promover movimentos.

O foco deste capítulo será os músculos esqueléticos, mas é importante saber que existem outros 
dois tipos de músculos: o liso e o cardíaco. Diferentemente dos músculos esqueléticos, os múscu-
los liso e cardíaco não possuem conexão direta com o sistema esquelético, eles estão indiretamente 
relacionados a movimentos, porém a uma movimentação de substâncias no interior do corpo.

Já identificamos os ossos e as articulações envolvidos nos movimentos do corpo humano e 
também já sabemos nomear esses movimentos. Chegou o momento de compreender como uma 
contração muscular acontece e como ela resulta em um movimento.

A descrição das estruturas envolvidas e o modo de interação delas para permitir o movimento 
facilitam a compreensão de todo o processo. É igualmente necessário conhecer a nomenclatura 
dos músculos e seus locais de fixação no sistema esquelético para compreender suas ações sobre 
essas estruturas. Para finalizar, vamos ver que nem toda contração muscular resulta em movimen-
to, entretanto esse é um componente importante da função muscular.

3.1 O sistema muscular

De acordo com Tortora e Nielsen (2017), um ser humano pode ter cerca de 50% de seu peso 
corporal constituído por músculos. Os músculos compartilham algumas características e proprie-
dades semelhantes, porém veremos que são encontrados em locais diferentes, possuem morfolo-
gias distintas e são influenciados de maneira diferente pelos sistemas nervoso e endócrino (ROSS; 
PAWLINA, 2017). Vamos rever o sistema muscular de modo geral na Figura 1 a seguir.

3

Anatomofisiologia do sistema muscular
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Figura 1 – Sistema muscular esquelético
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Fonte: Elaborada pela autora.

Podemos considerar que a função primordial dos músculos é promover a contração muscular e 
que grande parte das demais funções decorre dessa capacidade. Em geral, as funções dos músculos 
podem ser resumidas do modo que elencamos a seguir.
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• Produção de movimentos e manutenção postural: a produção de movimentos é o resul-
tado de contrações musculares que promovem o deslocamento de partes do corpo, como a 
flexão do cotovelo. Entretanto, para mantermos uma postura, como deixar a coluna ereta 
na posição sentada, são necessárias contrações musculares mantidas, ou seja, que não pro-
duzem movimentos, mas são importantes para conservar uma ou mais partes do corpo na 
posição desejada.

• Deslocamento e armazenamento de substâncias no interior de cavidades: alguns tipos 
de músculos – como o liso e o cardíaco – formam paredes de órgãos e vasos sanguíneos e, 
ao contraírem-se, promovem movimentos que fazem com que substâncias em seu interior 
se desloquem, como é o caso da peristalse1. Além disso, a contração e até mesmo o relaxa-
mento muscular permitem o armazenamento de substâncias em alguns órgãos e regiões, 
como acontece com a contração do esfíncter interno da uretra e o relaxamento do músculo 
detrusor para promover o enchimento da bexiga urinária.

• Produção de calor: o processo de contração muscular é ativo e gera uma grande quantidade 
de calor, denominada de termogênese. Graças à grande massa muscular do corpo humano, 
esse fato auxilia na manutenção da temperatura corporal.

3.1.1 O tecido muscular

O tecido muscular é formado por agrupamentos de células alongadas, que são denominadas de 
fibras, especializadas na função de contração.

No geral, as fibras musculares estão dispostas em paralelo e, de acordo com a presença ou não 
de estriações transversais, elas são classificadas como estriadas ou lisas, respectivamente. Como 
as fibras musculares são especializadas em contrações, elas possuem a estrutura necessária para 
proporcionar esse processo, e a maneira com que essa maquinaria se organiza no interior da fibra 
é o que lhe confere o aspecto estriado ou não.

As fibras estriadas são denominadas esqueléticas quando se fixam em ossos ou cartilagens e 
cardíacas quando formam a parede intermédia do coração, o miocárdio. Porém, a localização não 
é a única forma de diferenciarmos as fibras estriadas. Microscopicamente, elas são cilíndricas, 
sem ramificações, vão de uma extremidade à outra do músculo sem interrupções, além de apre-
sentarem vários núcleos em sua periferia – multinucleadas.

Com relação à excitabilidade2, as fibras estriadas dependem da ativação do sistema nervoso 
central, mais especificamente de neurônios motores α – que serão posteriormente estudados em 

1 Movimento involuntário que leva o conteúdo adiante.
2 Capacidade de responder a um estímulo.
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detalhes –, localizados na medula espinal ou no 
tronco encefálico, portanto são consideradas fi-
bras de contração voluntária.

Já as fibras estriadas cardíacas são ramifi-
cadas, possuem núcleo único – no máximo 
dois – e central. Diferentemente do músculo 
esquelético, as fibras cardíacas são mais curtas  
e estão aderidas umas às outras nas regiões  
denominadas de discos intercalares.

Quanto à excitação, para realizar a contra-
ção muscular, as fibras cardíacas não depen-
dem do sistema nervoso devido à capacidade 
intrínseca do coração em estimular a si próprio 
– automatismo cardíaco –, porém sofrem in-
fluências do sistema nervoso autônomo. Essas 
e outras peculiaridades do músculo cardíaco 
serão mais detalhadas no capítulo referente ao 
sistema cardiovascular.

No caso do tecido muscular liso, cuja nomen-
clatura se deve ao fato de suas fibras não apresen-
tarem, ao microscópio, as estriações transversais, 
a maquinaria para realizar a contração está pre-
sente, mas se organiza de maneira diferente.

As fibras musculares lisas variam muito de 
comprimento e são bem menores do que as fibras 
estriadas. Além disso, são fusiformes, ou seja, com 
extremidades muito afiladas, e possuem núcleo 
único e central.

Fibras vizinhas comunicam-se por meio de 
junções comunicantes, também chamadas de 
GAP, e são excitadas em massa pelo sistema 
nervoso autônomo e por vários hormônios,  
por isso são consideradas involuntárias.

O músculo liso, além de estar disperso no in-
terstício3 de determinados órgãos, forma: a parede 
de órgãos que contêm cavidades; vários esfíncte-
res; a camada média dos vasos sanguíneos (com 
exceção dos capilares); e os músculos eretores dos 
pelos. Ao longo desta obra, voltaremos a falar so-
bre o músculo liso como componente dos órgãos 
que serão estudados.

Na Figura 2, a seguir, podemos visualizar as 
diferentes características dos tecidos muscula-
res esquelético, liso e cardíaco.

3 Espaço entre as células ou grupo de células.
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Figura 2 – Tecido muscular
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Fonte: Elaborada pela autora.

Neste capítulo, damos ênfase às características relacionadas ao músculo estriado esquelético,  
o qual, como já discutido, possui íntima relação com o sistema esquelético.

3.1.2 Elementos do músculo esquelético

Segundo Tortora e Nielsen (2017), existem músculos, como o músculo sartório, com fibras 
de quase um metro de comprimento, e outros, como o músculo estapédio da orelha interna, 
com poucos milímetros. Seja qual for o músculo, a fibra muscular é sua unidade funcional,  
e isso quer dizer que ela possui todos os componentes necessários para que o músculo exerça sua 
função, ou seja, efetive a contração muscular.
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Contudo, somente é possível compreender o processo de contração muscular se entendermos 
a morfologia da musculatura esquelética. Todo músculo esquelético é formado por, pelo menos, 
um ventre muscular, que é a parte avermelhada do músculo, composta pelos conjuntos de fibras 
musculares extremamente vascularizadas4.

Nas extremidades dos ventres musculares, as fibras musculares terminam e vão sendo substi-
tuídas por feixes de tecido conjuntivo, formando os chamados tendões e aponeuroses, responsáveis 
por fixar o músculo ao periósteo dos acidentes ósseos.

Os tendões geralmente possuem formato cilíndrico ou de fita – alongado e achatado – e as 
aponeuroses são laminares. De acordo com Tortora e Nielsen (2017, p. 330), “outros tendões são 
extensões de tecido conjuntivo que são tão curtos que fazem com que o corpo do músculo pareça 
como se estivesse fixado diretamente ao osso”.

Além dos tendões e das aponeuroses, os músculos possuem outros componentes constituídos 
por tecido conjuntivo que os permitem gerar força durante as contrações musculares, sem que 
isso interfira em sua organização e integridade. Esses componentes são os revestimentos de tecido 
conjuntivo, denominados de endomísio, perimísio e epimísio, os quais também permitem o direcio-
namento dos vasos sanguíneos até as fibras musculares.

Como já sabemos, cada fibra muscular é uma célula e, portanto, possui uma membrana celular 
que envolve seu citoplasma. No caso dos músculos, esses elementos são denominados de sarcolema 
e sarcoplasma, respectivamente.

As fibras musculares possuem um revestimento adicional de tecido conjuntivo, o endomísio, 
formado principalmente por fibras reticulares e com a função primordial de manter as células 
unidas e permitir a passagem de pequenos vasos sanguíneos.

As fibras musculares formam agrupamentos denominados fascículos musculares e cada fas-
cículo é envolvido por outro revestimento de tecido conjuntivo, o perimísio, composto prin-
cipalmente por fibras de colágeno que permitem uma boa movimentação entre os fascículos 
adjacentes, além da passagem de vasos e nervos.

Por fim, os fascículos também formam agrupamentos, o que dará origem ao ventre muscular 
propriamente dito, revestido pelo espesso epimísio. Essa organização pode ser melhor observada 
na Figura 3 a seguir.

4 Com vasos sanguíneos presentes.
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Figura 3 – Revestimento e organização musculares
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Fonte: Elaborada pela autora.

É importante ressaltar que existe um grande revestimento de tecido conjuntivo abaixo da tela 
subcutânea, o qual reveste e isola superficialmente todos os músculos esqueléticos. Esse revesti-
mento é denominado de fáscia muscular ou fáscia profunda.

Até o momento, descrevemos os revestimentos do músculo que possui apenas um ventre, 
entretanto alguns músculos possuem dois ou mais ventres, como o bíceps braquial e o quadrí-
ceps femoral. Seus ventres e feixes neurovasculares – vasos sanguíneos e nervos – são mantidos 
em um compartimento único por extensões da face interna da fáscia muscular, denominada de 
fáscia de revestimento.

Além disso, músculos que possuem inervação5 e funções semelhantes são mantidos como gru-
pos musculares em compartimentos formados pelos chamados septos intermusculares, os quais 
também são extensões mais espessas da fáscia muscular – por exemplo, os músculos que realizam 
dorsiflexão do pé, localizados no compartimento anterior da perna.

A Figura 4 a seguir ilustra a fáscia muscular e as suas extensões, permitindo melhor compreen-
são dessas estruturas.

Figura 4 – Fáscia muscular ou profunda e suas extensões (formações fasciais)
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Fonte: Elaborada pela autora com base em Moore, Dalley e Agur, 2014.

5 Presença de nervos.
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Todos esses revestimentos estão, na realida-
de, em continuidade entre eles, envolvendo os 
músculos e agrupando-os em compartimentos. 
Quando as fibras musculares terminam na ex-
tremidade do ventre muscular, o tecido conjun-
tivo que vinha as envolvendo transforma-se em 
tendões, que vão fixar o músculo no periósteo.

Essas estruturas são importantes para o bom 
funcionamento do músculo, porém não têm 
relação com o processo contrátil em si. Para 
compreender a contração muscular, devemos ir 
mais fundo no estudo morfológico do músculo 
esquelético, entendendo a morfologia da fibra 
muscular.

Você já sabe que a fibra muscular esqueléti-
ca é cilíndrica e envolvida pelo sarcolema, sua 
membrana plasmática. Entretanto, uma série 
de características torna essas células muito 
diferentes das demais. Em seu citoplasma ou 
sarcoplasma, podemos observar a presença de 
centenas das chamadas miofibrilas, estruturas 
cilíndricas, filamentosas, dispostas ao longo 
do eixo longitudinal da fibra.

Cada miofibrila é composta por arranjos de 
proteínas, até mesmo as proteínas contráteis. As 
miofibrilas ocupam a maior parte do sarcoplas-
ma e, dessa maneira, as organelas citoplasmá-
ticas – inclusive os núcleos – são empurradas 
para a periferia da célula.

Como o processo contrátil requer bastante 
energia, a fibra muscular contém muitas mi-
tocôndrias dispersas pelo sarcoplasma, princi-
palmente na região em que o neurônio motor 
– que estimula o músculo – faz sinapse com 

ela. O sarcoplasma do músculo também é um 
grande reservatório de glicogênio – molécula 
formada por uma cadeia de moléculas de gli-
cose, que podem ser recrutadas para a produ-
ção de energia.

Como toda célula excitável, a fibra muscular 
necessita de um estímulo para se contrair, o qual 
provém do neurônio motor que a inerva6. Cada 
neurônio motor é capaz de inervar centenas de 
fibras musculares, porém uma fibra muscular é 
inervada por apenas um neurônio motor.

O conjunto formado por um neurônio mo-
tor e as fibras musculares que ele inerva é de-
nominado de unidade motora, e pode ser visto 
em detalhes na Figura 5 a seguir. Veremos no 
capítulo referente ao sistema nervoso que os 
neurônios geram atividade elétrica – potenciais 
de ação – para estimular outros neurônios ou 
outras células, como as fibras musculares.

6 Inervar, dotar de nervos.
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Figura 5 – Unidade motora
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Fonte: Elaborada pela autora.

Tratando-se da fibra muscular esquelética, para que o estímulo elétrico alcance as regiões mais 
profundas da fibra, o sarcolema envia milhares de invaginações tubulares7, denominadas túbulos 
transversos ou túbulos T.

Os túbulos T estão em íntimo contato com dilatações das extremidades dos retículos sarcoplas-
máticos, as cisternas, formando tríades. Esses retículos, por sua vez, são organelas citoplasmáticas 
análogas ao retículo endoplasmático liso de outras células, porém são muito mais desenvolvidos e 
com imensa capacidade de armazenamento de cálcio, íon de grande importância para o processo 
contrátil. Assim, terminamos a descrição da estrutura microscópica da fibra muscular (Figura 6).

Figura 6 – A fibra muscular
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Fonte: Elaborada pela autora.

7 Projeções da membrana plasmática para o interior do citoplasma em forma de tubos.
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É necessário compreendermos a ultraestrutura dos componentes responsáveis pela contração 
da fibra muscular para que o entendimento do processo se torne mais claro. Vamos voltar a falar 
sobre as miofibrilas e os elementos contráteis do músculo estriado.

As miofibrilas são formadas por várias proteínas que se arranjam para compor os filamentos  
contráteis, sendo elas: proteínas contráteis, proteínas reguladoras e proteínas estruturais. Esse arranjo 
dá origem à unidade contrátil do músculo, o chamado sarcômero.

Os sarcômeros estão dispostos em séries na miofibrila e a organização dos filamentos contráteis 
em seu interior é a responsável pela aparência estriada do músculo. Os filamentos ou miofilamen-
tos contráteis são descritos como filamento espesso e filamento fino. Vamos conhecer cada um deles 
na Figura 7 a seguir.

Figura 7 – Filamentos contráteis do músculo
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Fonte: Elaborada pela autora.

Os filamentos espessos são constituídos principalmente por miosina, uma proteína relativa-
mente grande, formada por uma cauda e dois braços com uma cabeça cada. “Aproximadamente 
300 moléculas de miosina formam um único filamento espesso no tecido muscular esquelético” 
(TORTORA; NIELSEN, 2017, p. 334).

A miosina tem formato semelhante a um taco de golfe, as caudas das miosinas se entrelaçam 
para formar o corpo do filamento espesso e as cabeças se projetam por meio dos braços, para 
fora do corpo, em direção a um dos filamentos finos que circunda o filamento espesso. Uma das 
extremidades dos filamentos finos está ancorada na linha Z, composta por proteínas estruturais, 
que forma os limites do sarcômero. Para melhor compreensão, a linha Z e a distribuição dos fila-
mentos contráteis podem ser visualizados na Figura 8 a seguir.
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Figura 8 – O sarcômero e a miofibrila
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Fonte: Elaborada pela autora.

Os filamentos finos são formados basicamente por um conjunto de três proteínas: a actina – 
uma proteína globular contrátil –, a tropomiosina – uma proteína filamentosa reguladora – e a 
troponina – uma proteína globular, também reguladora.

As moléculas de actina são proteínas contráteis propriamente ditas, são mais numerosas e 
polimerizam8 para formar duas estruturas filamentosas espiraladas. Cada molécula de actina 
possui um sítio de ligação para a cabeça da miosina, porém no repouso esse sítio se encontra 
recoberto pela tropomiosina, que se espiraliza ao redor dos polímeros de actina. A tropomiosina 
somente libera o sítio de ligação para a cabeça da miosina quando íons cálcio se ligam à troponi-
na, situada ao longo das espirais de actina e tropomiosina. Por isso, tanto a tropomiosina quanto 
a troponina são consideradas proteínas reguladoras.

Os filamentos contráteis do músculo são ancorados por proteínas estruturais, formando o sar-
cômero. As proteínas estruturais têm função de estabilizar e alinhar o sarcômero, além de manter 
a elasticidade e extensibilidade das miofibrilas (ROSS; PAWLINA, 2017).

O sarcômero é limitado por duas linhas Z, proteicas, verticais e em forma de ziguezague. 
Nas proteínas das linhas Z de cada lado, ancoram-se os filamentos finos, com auxílio da pro-
teína estrutural chamada nebulina. Também da linha Z partem os filamentos espessos, os quais 
possuem ancoramento indireto por meio da proteína estrutural denominada de titina. A titi-
na também é responsável por ancorar os filamentos espessos na porção central do sarcômero,  

8 Termo químico utilizado para fusão de monômeros; transformar em polímeros.



Anatomia e fisiologia humanas104

a linha M, formada pelas proteínas estruturais, 
que são as miomesinas. Veremos adiante que o 
processo contrátil envolve a interação dos fila-
mentos contráteis com as proteínas estruturais, 
alterando o comprimento do sarcômero. Agora 
que terminamos a descrição de todas as estru-
turas que participam da contração muscular, 
podemos passar à explicação do processo con-
trátil em si.

3.1.3 A contração muscular

Ao nos movimentarmos, não temos cons-
ciência da complexidade que esse processo 
envolve. Um simples movimento de piscar os 
olhos requer alto gasto energético, controle e 
comando neurais, sem falar na cascata de even-
tos que culmina na contração muscular respon-
sável por esse movimento.

A contração muscular é caracterizada pelo 
encurtamento do sarcômero. Como as miofi-
brilas possuem inúmeros sarcômeros dispostos 
em série, o encurtamento total dessas estru-
turas leva ao encurtamento do músculo como  
um todo.

Para melhor compreensão, vamos começar 
com o questionamento: o que é necessário para 
um músculo se contrair?

Primeiramente, o músculo deve receber um 
estímulo elétrico, denominado potencial de 
ação, proveniente de um neurônio motor so-
mático ou α, localizado na medula espinal ou 
no tronco encefálico. Dos neurônios motores 
partem os axônios, daí são gerados e trafegam 
os potenciais de ação em direção às porções ter-
minais do axônio, que se ramificam em contato 

com as fibras musculares, formando os chama-
dos terminais axonais.

O terminal axônico forma uma dilatação, 
que recebe o nome de botão terminal, e o local 
em que o botão terminal entra em contato com 
a membrana do músculo esquelético – sarcole-
ma – forma uma sinapse. Essa sinapse recebe 
o nome de junção neuromuscular ou placa mo-
tora e possui características únicas que possi-
bilitam o processo contrátil, como veremos na 
Figura 9 a seguir. É muito comum denominar 
as membranas que formam a sinapse de mem-
brana pré-sináptica e membrana pós-sináptica.
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Figura 9 – Junção neuromuscular
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Fonte: Elaborada pela autora.

Na junção neuromuscular não existe contato real entre a membrana do botão terminal e o sar-
colema, mas sim um pequeno espaço entre essas membranas, chamado de fenda sináptica.

Lembre-se dos botões terminais ou terminais axonais. Essas terminações estão repletas das cha-
madas vesículas sinápticas contendo o neurotransmissor acetilcolina (ACh). Quando o potencial 
de ação, um estímulo elétrico, chega até os botões terminais, esse é o estímulo necessário a fim de 
que canais para cálcio, localizados na membrana dos terminais, abram-se.

O cálcio é um dos íons cuja concentração é mais elevada fora das células, ou seja, no líquido 
extracelular (LEC). Dessa maneira, a abertura dos canais favorece a entrada – influxo – desse íon, 
por difusão no botão terminal. Esse influxo de cálcio desencadeia o processo chamado de exocitose, 
caracterizado pela fusão das vesículas sinápticas com a membrana do terminal, liberando o seu con-
teúdo na fenda sináptica, ou seja, a ACh.

Nesse momento, a concentração de ACh na fenda sináptica torna-se alta, o que favorece a di-
fusão do neurotransmissor em direção à membrana da fibra muscular, a qual torna-se bastante 
pregueada na região da fenda sináptica, aumentando a superfície de contato. Nessas pregas do 
sarcolema estão concentrados os receptores para ACh, os denominados receptores nicotínicos.
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Assim como todo neurotransmissor, a ACh só é capaz de executar sua função ao se ligar ao re-
ceptor específico, e o aumento da superfície de contato no sarcolema pela formação das pregas faz 
com que mais receptores estejam disponíveis, garantindo a ligação da ACh a eles e que o sarcolema 
seja estimulado.

Perceba que, desde o início dessa discussão, falamos que o estímulo para desencadear a contra-
ção muscular é o potencial de ação neuronal, porém isso não ocorre de maneira direta. O fato é 
que o potencial de ação não consegue atravessar a fenda sináptica, então é necessário transformar 
o estímulo elétrico (potencial de ação) em um estímulo químico (neurotransmissor).

Assim que se liga ao seu receptor, a ACh desencadeia a abertura de um canal no próprio 
receptor, que permite a passagem de cátions, principalmente de sódio. Da mesma forma que o 
cálcio, o sódio está mais concentrado no LEC quando comparado ao meio ou líquido intrace-
lular (LIC) e a abertura do canal favorece a entrada de sódio na fibra muscular, causando uma 
alteração elétrica na membrana que desencadeia outro potencial de ação, o muscular. Veja que 
agora o sinal (estímulo) químico foi transformado de volta em um sinal elétrico. Todo o meca-
nismo dos potenciais de ação será discutido no capítulo referente ao sistema nervoso.

O potencial de ação muscular flui pelo sarcolema e penetra nos túbulos T, alterando a polari-
dade local. Lembre-se de que os túbulos T possuem íntima relação com as cisternas do retículo 
sarcoplasmático, e a alteração da polaridade na membrana do túbulo T estimula a abertura de 
canais de cálcio do retículo.

Dessa forma, com a abertura dos canais do retículo, o cálcio, muito concentrado em seu inte-
rior, flui para o sarcoplasma, desencadeando o processo contrátil. Tenha sempre em mente que o 
aumento da concentração de cálcio dentro da fibra muscular inicia a contração e a sua redução 
cessa a contração, produzindo relaxamento. Mas o que é realmente esse processo contrátil?

Com o aumento do cálcio no sarcoplasma, esse íon se difunde até as miofibrilas e se liga à tro-
ponina, componente do filamento fino. Essa ligação faz com que a troponina mude sua configura-
ção e que a tropomiosina libere o sítio de ligação para a cabeça da miosina na actina.

A liberação desse sítio faz com que, imediatamente, a cabeça da miosina se ligue fortemente  
à actina, formando a chamada ponte cruzada. Mas o processo contrátil propriamente dito 
apenas começou.

Assim que se formam as pontes cruzadas, a miosina utiliza a energia potencial armazenada 
para realizar o movimento de “força”, caracterizado pelo deslocamento da cabeça da miosina em 
direção à linha M, levando consigo o filamento fino. Esse processo pode ser visualizado na Figura 
10 a seguir. É importante compreender que o ATP (trifosfato de adenosina) é a principal fonte de 
energia em processos fisiológicos.
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Figura 10 – Processos de formação das pontes cruzadas e movimento de força da cabeça da miosina
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Fonte: Elaborada pela autora.

A aproximação dos filamentos finos de ambos os lados faz com que o sarcômero se encurte. 
Realizado o movimento de força, um novo ATP se liga à cabeça da miosina e esta se desliga da 
actina, voltando ao repouso. Entretanto, se a concentração intracelular de cálcio continuar alta,  
a cabeça da miosina volta a formar outra ponte cruzada e continua o encurtamento do sarcômero.  
A contração muscular é resultado de vários ciclos de formação de pontes cruzadas e movimentos 
de força que se repetem enquanto a concentração de cálcio se mantém alta na fibra muscular.
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Tônus muscular

Assim como em qualquer célula, na fibra muscular em repouso existe uma certa 

quantidade de cálcio no sarcoplasma, o que permite a formação de algumas pontes 

cruzadas, caracterizando o que conhecemos por tônus muscular. Dessa forma, tô-

nus muscular pode ser definido como grau de rigidez muscular. O tônus muscular 

durante o repouso é o tônus basal. Ao nos exercitarmos, a musculatura esquelética 

pode sofrer o processo de hipertrofia, principalmente pelo aumento do número 

de miofibrilas. Aumentando o número de miofibrilas, é maior a chance de realizar 

pontes cruzadas e, consequentemente, é maior o tônus muscular.

A contração cessa quando a concentração de cálcio no sarcoplasma é reduzida, permitindo o 
relaxamento muscular. Esse processo é ativo e depende do bombeamento dos íons cálcio de vol-
ta ao retículo sarcoplasmático por uma proteína localizada na membrana do retículo. À medida 
que o cálcio é transportado para o interior do retículo, sua concentração reduz no sarcoplasma, 
fazendo com que esse íon se desligue da troponina. Isso permite que a tropomiosina volte à sua 
configuração de repouso e cubra os sítios de ligação da miosina na actina, impedindo a formação 
de novas pontes cruzadas e os movimentos de força, relaxando, então, o músculo.

Rigor mortis

Você já ouviu falar em rigor mortis? Trata-se da rigidez temporária de cadáveres. 

Esse tipo de rigidez ocorre devido ao fato de que a miosina se desliga da actina 

somente quando uma nova molécula de ATP se liga à cabeça da miosina. A morte 

interrompe a produção de ATP, impedindo que as fortes pontes cruzadas sejam 

desfeitas, o que mantém os músculos rígidos. Entretanto, o estado de rigidez é 

mantido por pouco tempo, no máximo por dois dias, pois após certo tempo, as en-

zimas responsáveis pela degradação do corpo começam a atuar.

É importante compreender que o processo de contração muscular vale para qualquer tipo de 
contração, ainda que elas sejam diferentes em diversos aspectos além daqueles relacionados à 
sua força.

Visualize as seguintes situações: na primeira, você está na academia fazendo um exercício, se-
gurando um peso (halter) e repetindo séries de flexão e extensão do cotovelo; na segunda, você 
está tentando empurrar um carro com as mãos e ele não se move.
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Na primeira situação, os músculos responsáveis pelos movimentos de flexão e extensão 
do cotovelo se contraem e se encurtam visivelmente para realizar suas ações, caracterizando 
a chamada contração isotônica. Já na segunda situação, ao tentar empurrar o carro, seus mús-
culos geram tensão e força, porém não se encurtam e nenhum movimento visível é realizado, 
essa é a chamada contração isométrica.

Agora, imagine uma terceira situação, em que você está na academia e o instrutor pede 
que segure um halter extremamente pesado, mantendo o cotovelo flexionado. Com muita boa 
vontade, no início você conseguiria manter o peso, porém, com o passar do tempo, mesmo 
contraindo sua musculatura, o cotovelo começaria a estender e a posição de flexão não seria 
mais mantida. Nesse caso, você estaria realizando a denominada contração isotônica excêntrica, 
em que o músculo gera tensão, porém se alonga. Voltando à situação número um, a contração 
elucidada é chamada de isotônica concêntrica, pois o músculo gera tensão e se encurta.

Na Figura 11, a seguir, podemos melhor visualizar os tipos de contração muscular.

Figura 11 – Tipos de contração muscular
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Fonte: Elaborada pela autora.

No dia a dia, combinamos todos os tipos de contrações musculares para realizar nossas 
tarefas. Por exemplo, enquanto escrevemos em caderno, os músculos distais do membro 
superior em ação estão realizando diversas contrações isotônicas, tanto concêntricas quanto 
excêntricas, o que resulta nos movimentos da escrita. Entretanto, outros músculos estão rea-
lizando contrações isométricas para manter a posição de partes do corpo, como os músculos 
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relacionados à coluna vertebral – conservando 
a posição ereta dessa estrutura – ou os mús-
culos do ombro – mantendo a articulação fixa 
em uma posição que facilite os movimentos 
distais do membro superior.

3.2 Particularidades dos múscu-
los esqueléticos

O estudo anatômico inicial dos músculos es-
queléticos muitas vezes provoca um certo receio 
nos acadêmicos, que tentam apenas memorizar 
as nomenclaturas, em vez de compreender as 
generalidades que nos permitem realmente ob-
ter um aprendizado significativo sobre o siste-
ma muscular.

Antes de entrarmos nas descrições dos prin-
cipais músculos esqueléticos do corpo humano, 
vamos compreender algumas características que 
permitem à musculatura esquelética executar 
sua função primordial, que é a realização dos 
movimentos. Veremos, por exemplo, que alguns 
músculos são os principais “atores” de um movi-
mento e outros são “coadjuvantes”, porém todos 
devem atuar em conjunto para que o movimento 
aconteça de maneira adequada.

Os músculos são fixados firmemente ao pe-
riósteo, pelos tendões ou pelas aponeuroses, e os 
locais de fixação são denominados, geralmente, 
de origem e inserção. Compreender os locais de 
origem e inserção de um músculo é de grande 
importância não somente para localizá-lo, mas 
também para compreender sua ação, além de 
facilitar o entendimento dos prejuízos em suas 
funções em casos de lesões ou doenças.

Observe na Figura 12 a seguir o seguinte 
exemplo: um músculo esquelético que possui 
duas fixações em dois ossos diferentes – o úme-
ro e a ulna – e está atravessando uma articula-
ção anteriormente – o cotovelo.
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Figura 12 – Origem e inserção de um músculo
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Úmero

Ulna

Rádio

Músculo

Ponto fixo: origem
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Fonte: Elaborada pela autora.

Esse é apenas um exemplo, pois nem todo músculo se fixa em apenas dois ossos e/ou atravessa  
apenas uma articulação. Agora, imagine esse músculo se contraindo. Não se esqueça de que, geralmente,  
ao se contrair, o músculo encurta seu comprimento. A contração do músculo fez com que a ulna se  
movesse em direção ao úmero, executando o movimento de flexão.

O movimento é possível porque o músculo está fixado a um ponto que não se move ou que se 
move muito pouco – o ponto fixo ou origem – e a outro ponto que possibilita o movimento do osso 
na articulação – o ponto móvel ou inserção.

Alguns autores descrevem como origem a fixação proximal, e como inserção a fixação distal, 
porém sabemos que os termos proximal e distal somente são corretos para os membros e, portanto, 
não os adotaremos nesta obra.

Em nosso exemplo, o músculo executou o movimento de flexão sobre a articulação do cotovelo. 
Assim, consideramos esse movimento como uma ação desse músculo, apesar de ele possuir outras.
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Outro conceito que devemos ter em mente é que, para a ação de flexão do cotovelo, o mús-
culo foi o agonista do movimento, ou seja, o principal músculo que o executou. Entretanto, 
músculos vizinhos participam indiretamente do movimento, como os músculos sinergistas, que 
auxiliam o movimento, mas não são os principais em sua execução.

Existem também os músculos fixadores ou estabilizadores, os quais fixam uma articulação vi-
zinha para que o movimento aconteça na articulação principal. Por fim, temos os músculos anta-
gonistas do movimento, aqueles que devem estar relaxados para permitir que o agonista realize o 
movimento, caso contrário haverá dificuldade ou impeditivo para que ele aconteça.

Outra característica importante a ser observada em um músculo esquelético é a direção de 
seus fascículos em relação aos seus tendões. Os fascículos, formados por conjuntos de fibras 
dispostas em paralelo, são passíveis de visualização a “olho nu” e sua direção nos fornece várias 
informações, como qual será a direção da contração muscular e, consequentemente, qual movi-
mento será realizado.

Apesar de existirem discrepâncias entre autores renomados, como Moore, Dalley e Agur 
(2014), Tortora e Nielsen (2017) e Paulsen e Waschke (2012), podemos classificar os músculos  
esqueléticos de acordo com a direção dos fascículos em: paralelos, triangulares, fusiformes,  
circulares e peniformes.

• Músculos paralelos: os fascículos dispõem-se paralelamente em relação ao eixo longitudinal 
do músculo e seus tendões são, geralmente, planos.

• Músculos triangulares: como em um triângulo, os fascículos partem de uma base ampla e 
convergem para o tendão (vértice).

• Músculos fusiformes: assim como os músculos paralelos, apresentam seus fascículos em pa-
ralelo ao eixo longitudinal, mas, como a nomenclatura indica, são músculos em forma de 
fuso, em que a porção central do ventre muscular é maior, convergindo nas extremidades.

• Músculos circulares: os fascículos formam camadas concêntricas ao redor de um orifício. 
São esfíncteres capazes de fechar o orifício que circundam.

• Músculos peniformes: seu formato lembra o de uma pena. Seus fascículos são curtos e oblí-
quos em relação ao tendão, que, geralmente, é longo. Podem ainda apresentar-se como mús-
culos semipeniformes – com fascículos em apenas um dos lados do tendão – ou multipeni-
formes – com fascículos em múltiplos tendões.

Na Figura 13, a seguir, podemos visualizar as características de cada um dos músculos des-
critos anteriormente.
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Figura 13 – Classificação dos músculos de acordo com a direção dos fascículos

Triangular

Fusiforme
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Peniforme
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Fonte: Elaborada pela autora.

De acordo com Tortora e Nielsen (2017) e Silverthorn (2017), a maneira de organização dos 
fascículos em um músculo também tem relação com a força e a amplitude do movimento que ele 
realiza. Os fisiologistas já demonstraram que a força de um músculo é diretamente proporcional 
à sua área de secção transversal. Além disso, fibras mais longas produzem movimentos de maior 
amplitude ao se encurtarem.

Desse modo, músculos paralelos são geralmente longos e geram movimentos amplos, porém 
possuem força reduzida, devido ao fato de possuírem pequena área de secção transversal. Já os 
músculos peniformes possuem mais fibras, que podem gerar muita força, mas seus movimentos 
são de pequena amplitude.
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Veremos agora que a direção dos fascículos musculares também é utilizada para nomear alguns 
músculos. Como discutido no primeiro capítulo desta obra, atualmente os termos anatômicos 
utilizados para nomear estruturas descrevem uma ou mais de uma característica dessas estruturas. 
Com os músculos esqueléticos não é diferente, e a compreensão das características usadas para 
denominar os músculos facilita muito o aprendizado, sem a necessidade de memorização.

Tortora e Nielsen (2017) trazem um resumo do tema, o qual será elucidado no Quadro 1  
a seguir.
Quadro 1 – Características para denominação dos músculos esqueléticos

NOME SIGNIFICADO EXEMPLO

DIREÇÃO: orientação dos fascículos em relação à linha mediana do corpo

Reto

Transverso

Oblíquo

Paralelo à linha mediana

Perpendicular à linha mediana

Diagonal à linha mediana

M. reto do abdome

M. transverso do abdome

M. oblíquo externo do abdome

TAMANHO: tamanho relativo do músculo

Máximo

Mínimo

Longo

Curto

Latíssimo

Longuíssimo

Magno

Maior

Menor

Vasto

O maior

O menor

Longo

Curto

O mais largo

O mais longo

Grande

Maior

Menor

Imenso

M. glúteo máximo

M. glúteo mínimo

M. adutor longo

M. adutor curto

M. latíssimo do dorso

M. longuíssimo da cabeça

M. adutor magno

M. peitoral maior

M. peitoral menor

M. vasto lateral

FORMA: forma relativa do músculo

Deltoide

Trapézio

Serrátil

Romboide

Orbicular

Piriforme

Platisma

Quadrado

Grácil

Triangular

Trapezoide

Serrilhado

Losângico

Circular

Semelhante à pera

Plano

Quadrangular

Fino

M. deltoide

M. trapézio

M. serrátil anterior

M. romboide maior

M. orbicular do olho

M. piriforme

M. platisma

M. quadrado lombar

M. grácil

AÇÃO: principal ação do músculo

Flexor

Extensor

Abdutor

Adutor

Levantador

Abaixador

Supinador

Pronador

Diminui o ângulo da articulação

Aumenta o ângulo da articulação

Afasta o osso da linha mediana

Aproxima o osso da linha mediana

Eleva uma parte do corpo

Abaixa uma parte do corpo

Vira a palma da mão anteriormente

Vira a palma da mão posteriormente

M. flexor ulnar do carpo

M. extensor ulnar do carpo

M. abdutor longo do polegar

M. adutor do polegar

M. levantador da escápula

M. abaixador do lábio inferior

M. supinador

M. pronador redondo
(Continua)
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NOME SIGNIFICADO EXEMPLO

NÚMERO DE ORIGENS (VENTRES)

Bíceps

Tríceps

Quadríceps

Duas origens ou dois ventres

Três origens ou três ventres

Quatro origens ou quatro ventres

M. bíceps braquial

M. tríceps braquial

M. quadríceps femoral

LOCALIZAÇÃO: estrutura ou região na qual um músculo é encontrado

Peitoral

Temporal

Abdome

No tórax

Na região temporal do crânio

No abdome

M. peitoral maior

M. temporal

M. reto do abdome

Locais de ORIGEM E INSERÇÃO

M. esternocleidomastoideo – se origina no esterno e na clavícula e tem inserção no processo 
mastoide do osso temporal.

Fonte: Tortora e Nielsen, 2017, p. 366.

Observe que a maioria dos músculos é nomeada pela combinação de mais de uma característica 
e, geralmente, se um termo de comparação é utilizado, é indício de que existem músculos relacio-
nados entre si. Por exemplo, se temos um músculo glúteo máximo, deve existir pelo menos um 
outro menor que ele – de fato existem dois, os músculos glúteos médio e mínimo.

3.3 Principais músculos esqueléticos

Agora que conhecemos as peculiaridades dos músculos esqueléticos, vamos abordar os princi-
pais das regiões do corpo humano.

Cada músculo possui pelo menos uma origem, uma inserção e uma inervação e atravessa pelo 
menos uma articulação, sobre a qual atua. Para compreender as ações musculares, observe a dire-
ção dos fascículos musculares e em que posição (anterior, posterior, lateral etc.) o músculo atra-
vessa a articulação.

Outro ponto importante é verificar quais movimentos podem ser realizados pela articulação 
em questão. Dessa maneira, o estudo torna-se mais prazeroso e, principalmente, mais significati-
vo. Nas próximas seções, vamos conhecer os principais músculos esqueléticos das diversas regiões 
do corpo humano.

3.3.1 Cabeça e pescoço

Os músculos da cabeça estão relacionados principalmente à mastigação, à fala e aos movimen-
tos da pele da face – que promovem as expressões faciais para denotar alegria, tristeza, susto etc.  
Os músculos da mastigação estão inseridos na mandíbula e atravessam a articulação temporoman-
dibular, única articulação móvel do crânio. Já os músculos da expressão facial estão inseridos na 
tela subcutânea da face. Os músculos do pescoço, por sua vez, estão envolvidos no posicionamento 
da cabeça e em sua movimentação, assim como relacionam-se com a proteção e a movimentação 
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de vísceras e partes da cabeça e do pescoço, como a faringe, a laringe, a língua e o osso hioide. 
Vamos conhecer esses músculos na Figura 14 a seguir.

Figura 14 – Músculos da cabeça e pescoço

(A) Vista anterior

M. levantador da asa do nariz
M. occiptofrontal; ventre frontal

M. temporal
M. levantador do lábio superior

M. masseter

M. bucinador
M. orbicular da boca

M. risório
M. platisma (seccionado)

M. abaixador do ângulo da boca

M. prócero

M. orbicular do olho

M. nasal
M. zigomático menor
M. zigomático maior

M. abaixador do lábio inferior
M. mentual

M. esternocleidomastoideo

M.m. infra-hioideos
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(B) Vista lateral esquerda

M. occiptofrontal; ventre frontal

M. orbicular do olho

M. nasal

M. zigomático maior

M. bucinador

M. orbicular da boca

M. platisma (seccionado)

M.m. supra-hioideos

M.m. infra-hioideos

M.m. escalenos

M. occiptofrontal; ventre occipital

M. temporal

M. masseter

M. esplênio da cabeça

M. levantador da escápula

M. esternocleidomastoideo

M. trapézio

M. risório
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Fonte: Elaborada pela autora.

Os músculos apresentados são aqueles mais superficiais, porém, principalmente na região cer-
vical, também existem vários músculos relacionados ao posicionamento e à movimentação da 
cabeça e do pescoço.

3.3.2 Tórax e abdome

Os músculos mais superficiais do tórax possuem íntima relação com os movimentos do mem-
bro superior, principalmente dos ombros, por isso também são chamados de toracoapendiculares  
anteriores. Além disso, eles têm ações secundárias sobre a respiração. Os músculos mais profundos 
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participam da constituição da parede torácica e serão estudados no capítulo referente ao sistema 
respiratório, devido às suas ações diretamente relacionadas aos movimentos respiratórios. Os mús-
culos abdominais, por sua vez, formam a parede anterolateral do abdome – protegendo as vísceras da 
cavidade abdominal –, auxiliam na estabilização da coluna vertebral – juntamente aos músculos do 
dorso – e aumentam a pressão intra-abdominal quando necessário – para tosses, espirros, defecação, 
expiração forçada, entre outros.

Vamos conhecer os músculos do tórax e do abdome mais detalhadamente na Figura 15 a seguir.

Figura 15 – Músculos do tórax e abdome

(A) Vista anterior

M. peitoral maior

M. serrátil anterior

M. oblíquo externo do abdome
(seccionado)

M. oblíquo interno do abdome
M. reto do abdome

Linha alba
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M. peitoral maior

M. reto do abdome
(recoberto por 

sua bainha)

M. peitoral maior (seccionado)

M. peitoral menor

M. serrátil anterior

M. oblíquo externo do abdome

(Continua)
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(B) Corte transversal da parede anterolateral do abdome

M. transverso

Fáscia transversal

Lâmina posterior da
bainha do reto do abdome

M. reto do abdome

Tela subcutânea

Aponeurose do m. oblíquo interno do abdome

Pele

Aponeurose do m. oblíquo
externo do abdome

Lâmina anterior da bainha do reto do abdome

Linha alba

Aponeurose do m. transverso do abdome

Fáscia extraperitoneal

Peritônio

M. oblíquo interno

M. oblíquo externo lo
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Fonte: Elaborada pela autora.

É interessante saber que a linha alba é uma estrutura linear formada pelo entrelaçamento das 
fibras conjuntivas das fáscias dos músculos da parede anterolateral do abdome. Essa estrutura é 
mediana e se estende desde a sínfise púbica até o processo xifoide do esterno e é utilizada como 
referência para muitas análises da região abdominal, assim como para cortes cirúrgicos.

3.3.3 Dorso

Os músculos mais superficiais do dorso são os maiores do corpo humano em termos de área. 
São também denominados de toracoapendiculares posteriores devido à relação deles com os movi-
mentos dos membros superiores. Já os músculos profundos do dorso estão fixados no crânio e em 
partes das vértebras e estão relacionados, principalmente, aos movimentos da cabeça, do tronco 
e com a manutenção postural. Vejamos os principais músculos superficiais e profundos do dorso 
na Figura 16 a seguir.

Figura 16 – Principais músculos superficiais e profundos do dorso

M. trapézio; parte ascendente

M. trapézio; parte descendente 

M. latíssimo do dorso

M.m. romboides maior e menor

M.m. eretores da espinha

M. serrátil póstero-inferior

M. trapézio; parte transversa
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Fonte: Elaborada pela autora.
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Vale ressaltar que os músculos serráteis posteriores (inferior e superior, este último não mos-
trado na figura) também fazem parte dos movimentos respiratórios forçados, principalmente da 
inspiração forçada, por estarem relacionados às costelas.

3.3.4 Membros superiores

Os músculos dos membros superiores são responsáveis pelos movimentos das articulações do 
ombro, do cotovelo, do carpo (punho) e da mão. São músculos geralmente longos e, quanto mais 
distais, mais complexo torna-se seu controle por parte do sistema nervoso para realização dos 
movimentos finos da mão.

A maioria dos músculos anteriores é flexor das articulações e os posteriores são comumente 
extensores, porém temos também os músculos rotadores, abdutores, adutores, pronadores e um 
supinador. Assim como vários outros músculos esqueléticos, estes músculos também são capazes 
de mais de um tipo de ação, como rotação e flexão.

Especialmente na palma da mão, os músculos curtos relacionados ao polegar e ao dedo mínimo 
formam elevações denominadas eminência tenar e eminência hipotenar, respectivamente.

A seguir (Figuras 17 e 18), vamos conhecer os músculos anteriores e posteriores do membro 
superior.

Figura 17 – Músculos anteriores superficiais do membro superior

(A)

M.m. lumbricais

Tendão do m. abdutor longo do polegar

M. flexor curto do polegar

M. abdutor curto do polegar

Retináculo dos flexores

Tendão do m. palmar longo (cortado)

M. flexor radial do carpo

M. Pronador redondo

M. braquial

Cabeça medial

Cabeça lateral

Cabeça curta
Cabeça longa

M. bíceps braquial:

M. tríceps braquial:
(faz parte do compartimento posterior do braço)

Cabeça longa

Tendões do m. flexor profundo dos dedos 

Tendões do m. flexor superficial dos dedos

M. abdutor do dedo mínimo 

Tendão do m. flexor ulnar do carpo

M. flexor ulnar do carpo
M. palmar longo

M. coracobraquial
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(Continua)
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(B)

Cabeça longa

Cabeça curta

Cabeça lateral

Cabeça longa

Cabeça medial

M. braquial

M. flexor radial do carpo

M. Pronador redondo

Aponeurose bicipital

M. deltoide

M. bíceps braquial

M. tríceps braquial M. coracobraquial

M. peitoral maior
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Fonte: Elaborada pela autora.

Figura 18 – Músculos posteriores superficiais do membro superior

(A)

M. ancôneo

M. flexor ulnar do carpo
(faz parte do compartimento

anterior do antebraço) 

M. extensor ulnar do carpo

M. extensor do dedo mínimo

M. extensor dos dedos

Retináculo dos extensores

M. abdutor do dedo mínimo

Tendão do m. extensor do dedo mínimo

Cabeça lateral
M. tríceps braquial:

Cabeça longa

M. braquiorradial

M. extensor radial longo do carpo

M. extensor radial curto do carpo

M. abdutor longo do polegar

M. extensor curto do polegar
M. extensor longo do polegar

Tendões do m. extensor dos dedos (cortados)
Tendão do m. extensor longo do polegar 

M.m. interósseos dorsais
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(Continua)
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(B)
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M. redondo maior

M. redondo menor

Cabeça lateral

M. infraespinal

M. supraespinal

Cabeça longa

M. latíssimo do dorso

M. tríceps braquial:

(C)

Parte espinal
(posterior)

Parte clavicular
(anterior) 

M. deltoide:

Parte acromial
(lateral)
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Fonte: Elaborada pela autora.

Um grupo especial de músculos que agem na articulação do ombro é denominado de músculos 
do manguito rotador (Figura 19). Eles são responsáveis, além dos movimentos de rotação, por es-
tabilizar a cabeça do úmero na cavidade glenoidal da escápula.
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Figura 19 – Músculos do manguito rotador

M. subescapular

M. supraespinal

M. infraespinal

M. redondo menor 
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Fonte: Elaborada pela autora.

Os músculos do compartimento anterior do braço (Figura 20) são responsáveis, basicamente, 
pelas flexões do ombro e do cotovelo. É importante lembrar que apenas os músculos que atraves-
sam essas articulações estarão envolvidos nas ações.

Figura 20 – Músculos do compartimento anterior do braço

(A) Superficial

Úmero

Cabeça longa

Cabeça curta

M. bíceps braquial:

Rádio
Ulna
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(Continua)
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(B) Profundo

Úmero

M. braquial

Rádio

Tendão da cabeça curta do 
m. bíceps braquial (cortado)

M. coracobraquial

Escápula

Processo coracoide da escápula

Ulna
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Fonte: Elaborada pela autora.

Já o compartimento posterior do braço (Figura 21) é considerado extensor, ou seja, está relacio-
nado à extensão do ombro e do cotovelo.

Figura 21 – Músculos do compartimento posterior do braço

Cabeça medial

Cabeça longa

Cabeça lateral

M. tríceps braquial:

* localização do m. ancôneo

Olécrano da ulna

Tendão

Cabeça longa

Cabeça lateral 

M. tríceps braquial:

Úmero
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Fonte: Elaborada pela autora.

A musculatura anterior do antebraço (Figura 22) é considerada pronadora e flexora, pois 
contém os músculos pronadores do antebraço e flexores do cotovelo, punho e dedos das mãos. 
É interessante observar que muitos dos músculos desse compartimento enviam tendões para os 
dedos das mãos, ou seja, vão atuar nessa região, e não propriamente no antebraço.



Anatomia e fisiologia humanas124

Figura 22 – Músculos do compartimento anterior do antebraço

M. bíceps braquial

M. braquial

M. braquiorradial

M. flexor radial do carpo

M. pronador redondo

M. palmar longo
M. flexor ulnar do carpo

M. flexor
superficial
dos dedos

M. flexor 
longo do polegar

M. flexor 
profundo dos dedos

M. supinador
(faz parte do 

compartimento 
posterior)

M. pronador
quadrado

(faz parte do
compartimento
posterior, mas
é um flexor)

Camada superficial Camada intermédia Camada profunda
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Fonte: Elaborada pela autora.

Os músculos do compartimento posterior do antebraço (Figura 23) são basicamente extenso-
res. Entretanto, existe o músculo supinador, que é o principal responsável pela supinação do ante-
braço. Nesse compartimento, assim como no compartimento anterior, muitos músculos atuam na 
mão, e não no antebraço.

Figura 23 – Músculos do compartimento posterior do antebraço
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Fonte: Elaborada pela autora.
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Ao discutirmos as fáscias, mencionamos que essas estruturas se modificam em algumas re-
giões, formando retináculos. Os retináculos são espessamentos da fáscia muscular que mantêm 
alguns tendões em seus lugares durante os movimentos.

Especialmente na região do carpo, o retináculo dos músculos flexores, juntamente ao ligamen-
to transverso do carpo, forma o teto do túnel do carpo, cujo assoalho é composto pelos ossos do 
carpo. Por esse túnel passam, principalmente, os tendões dos músculos flexores e o nervo mediano 
em seus trajetos em direção à mão. A inflamação dessa região é muito comum pelo excesso de uso 
e, quando recorrente, caracteriza a chamada síndrome do túnel do carpo. Na Figura 24, a seguir, 
você poderá observar o túnel do carpo.

Figura 24 – Túnel do carpo
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Fonte: Elaborada pela autora.

Como mencionado anteriormente, muitos dos músculos que atuam na mão estão localizados 
no antebraço, ou seja, fora da região da mão, e, por isso, são conhecidos como músculos extrínsecos 
da mão. Agora veremos os músculos localizados na mão (Figura 25), os quais são denominados 
músculos intrínsecos da mão.
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Figura 25 – Músculos intrínsecos da mão
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Fonte: Elaborada pela autora.
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Você deve ter notado que, quanto mais distal, maior o número de músculos relacionados 
aos movimentos de cada região do membro superior, sendo a mão a que possui o maior núme-
ro de músculos. Isso se deve ao fato de a mão ser a região de maior capacidade de movimen-
tos finos e complexos, o que necessita de músculos distintos para cada movimento ou para a 
combinação deles.

3.3.5 Membros inferiores

Os músculos dos membros inferiores tornaram-se os responsáveis pela locomoção no momen-
to em que o ser humano passou à posição bípede. Vários músculos tiveram transformações para 
suportar a carga de trabalho e manter a posição ereta. Esses músculos agem nas articulações do 
quadril, do joelho, do tornozelo e do pé. Assim como nos membros superiores, os músculos dos  
membros inferiores (Figura 26) geralmente são longos, porém, devido à baixa complexidade  
dos movimentos, o controle motor para realização dos movimentos não é tão complexo.

Figura 26 – Músculos dos membros inferiores
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Fonte: Elaborada pela autora.

Os músculos anteriores da coxa realizam flexão do quadril e extensão do joelho quando 
atravessam essas articulações, ao passo que os músculos posteriores possuem ação antagônica.  
Os músculos que atravessam o quadril lateralmente realizam abdução e aqueles que se encontram 
na face medial da coxa são, basicamente, adutores.
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Na perna temos, anteriormente, músculos dorsiflexores e extensores longos dos dedos dos 
pés. Posteriormente, encontramos os músculos flexores plantares e flexores longos dos dedos 
dos pés. Na face lateral, os músculos fibulares realizam eversão, já a inversão do pé é realizada 
por dois músculos tibiais, localizados nas faces anterior e posterior da perna. No dorso e na 
planta dos pés, temos os músculos curtos, sendo que no dorso predominam os responsáveis pela 
extensão e na planta os responsáveis pela flexão, adução e abdução dos dedos dos pés.

Na Figura 27, a seguir, vemos mais detalhadamente os músculos dos pés.

Figura 27 – Músculos dos pés
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(B) Vista inferior superficial
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(Continua)
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(C) Vista inferior profunda
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Fonte: Elaborada pela autora.

Considerações finais

Finalizamos a anatomofisiologia do sistema muscular e, consequentemente, a descrição geral 
dos principais músculos esqueléticos do corpo humano. Vale lembrar que as descrições realizadas 
neste capítulo, principalmente das ações musculares, servem para os grupos musculares de ma-
neira geral. Entretanto, cada músculo esquelético tem sua função individual, portanto, para apro-
fundamento do estudo, é necessário o uso de um atlas de anatomia e uma tabela com as descrições 
de origem, inserção, ação e inervação de cada músculo, o que será indicado para leitura a seguir. 
Lembre-se sempre das dicas para compreender as nomenclaturas e ações da musculatura, pois, 
desse modo, a aplicabilidade do aprendizado se tornará mais eficaz.

Ampliando seus conhecimentos

• Para aprofundar seus conhecimentos no estudo dos músculos esqueléticos, utilize a obra de 
Paulsen e Waschke.

PAULSEN, F.; WASCHKE, J. Sobotta: atlas de anatomia humana. 23. ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2012.

• Você sabia que podemos testar as ações musculares? Ao realizarmos esses testes, fica mais 
fácil compreender as ações de um músculo e, principalmente, os prejuízos causados quando 
ele é lesionado. Conheça alguns testes na obra de Valerius.

VALERIUS, K. P. et al. O livro dos músculos: anatomia, testes, movimentos. São Paulo: Santos 
Editora, 2013.
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Atividades

1. O botulismo é uma doença bacteriana que bloqueia/impede a liberação de acetilcolina 
(ACh). Sabendo que a ACh é um neurotransmissor liberado na junção muscular, qual seria 
o maior efeito dessa doença na musculatura esquelética?

2. Adriano é operador de obras e começou a sentir fortes dores no ombro direito e dificuldades 
para realizar abdução do membro superior ipsilateral. Ao realizar exame clínico, foi diagnosti-
cado com síndrome do impacto, uma afecção que acomete a musculatura do manguito rotador.  
Por que o principal deficit motor nessa situação está relacionado à abdução?

3. O músculo quadríceps femoral forma o maior volume anterior da coxa e é responsável tanto 
pela flexão do quadril quanto pela extensão do joelho. Como é possível um músculo possuir 
ações diferentes em locais diferentes? Explique.

Referências
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Objetivos de aprendizagem:

 ◆ conhecer as características, divisões, estruturas e funções do sistema nervoso;

 ◆ compreender os mecanismos do potencial de ação e da transmissão sináptica;

 ◆ correlacionar as estruturas do sistema às suas funções.

Anatomofisiologia do 
sistema nervoso
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Temos falado sobre os movimentos e como eles acontecem. Na descrição do mecanismo de 
contração muscular, conhecemos a interação entre o sistema nervoso – por meio do neurônio 
motor – e as fibras musculares, além de termos explorado como essa interação é necessária para 
estimular o músculo a se contrair.

Assim como as fibras musculares esqueléticas, todas as demais células do organismo humano 
sofrem, de alguma forma, influência do sistema nervoso, seja para serem estimuladas, controladas 
ou apenas para regular suas funções.

Neste capítulo, vamos descrever as estruturas que compõem o sistema nervoso e de que modo 
elas se agrupam para formar cada região desse sistema. Além disso, vamos compreender os meca-
nismos fisiológicos relacionados ao funcionamento dos neurônios e como essas células interagem 
para influenciar os demais sistemas orgânicos.

4.1 O tecido nervoso e suas funções

O corpo humano é “bombardeado” por informações a todo momento, as quais são captadas, 
transmitidas e integradas pelo sistema nervoso. Além disso, após a integração das informações, 
o sistema nervoso organiza uma série de eventos que terminam como uma resposta à informa-
ção inicial.

Para elucidar esse acontecimento, vamos supor que você acaba de pisar em um prego que es-
tava no chão. Imediatamente você retira o pé, encolhendo a perna, e sente a dor provocada pela 
ponta do prego, que perfurou sua pele. Nesse exemplo, ao pisar no prego, os receptores sensoriais 
componentes do sistema nervoso foram estimulados e transformaram esse “estímulo doloroso” 
– o ato de pisar no prego – em uma informação inicial que caminha e é integrada em locais espe-
cíficos do sistema nervoso, desencadeando a constituição de outra informação, que levará a uma 
resposta motora – nesse caso, o ato de retirar o pé. A mesma informação que gerou a retirada do 
pé segue um caminho diferente que termina por fazer você perceber a sensação de dor.

4

Anatomofisiologia do sistema nervoso
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Pretendemos, então, elucidar o que já somos capazes de entender a respeito do sistema nervo-
so. Para complementar esse raciocínio, vale ressaltar que “o sistema nervoso possibilita ao corpo 
responder a mudanças contínuas em seu ambiente externo e interno; ele controla e integra as ati-
vidades funcionais dos órgãos e dos sistemas orgânicos” (ROSS; PAWLINA, 2017, p. 360).

Anatomicamente, o sistema nervoso é dividido em sistema nervoso central (SNC) – formado 
pelo encéfalo e pela medula espinal – e em sistema nervoso periférico (SNP) – formado pelos  
nervos espinais, nervos cranianos, nervos periféricos, receptores sensoriais, gânglios sensoriais 
(gânglio da raiz posterior) e componentes do sistema nervoso autônomo (neurovegetativo).  
A Figura 1, a seguir, demonstra o sistema nervoso de maneira geral.

Figura 1 – O sistema nervoso
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Fonte: Elaborada pela autora.

Neste capítulo, cada uma dessas estruturas será descrita, assim como suas funções e o modo que 
interagem entre elas. Antes disso, devemos conhecer os componentes do tecido nervoso.

Basicamente, o tecido nervoso é formado por neurônios e células de sustentação, também deno-
minadas de células da neuróglia. Essas células, em conjunto com a matriz extracelular, agrupam-se 
para formar os componentes e as regiões do sistema nervoso. Conheça os tipos básicos de neurônios 
na Figura 2 a seguir.
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Figura 2 – Tipos básicos de neurônios
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Fonte: Elaborada pela autora.

O neurônio é a unidade funcional do sistema nervoso e, apesar de apresentar vários formatos, 
possui necessariamente um corpo celular (pericario) – que contém o núcleo e as demais organelas 
vitais de uma célula – e milhares de prolongamentos de diversos comprimentos que partem desse 
corpo celular.

Os prolongamentos mais numerosos, e geralmente mais curtos, são os chamados dendritos, 
responsáveis por receber informações de outras células ou da periferia. O axônio, também deno-
minado de fibra nervosa, é um prolongamento que parte do corpo celular, geralmente é longo e 
único, responsável por transmitir as informações recebidas pelos dendritos e pelo corpo celular 
em direção a um terminal especializado, a chamada sinapse.

A sinapse é o “ponto de encontro”, a comunicação entre o terminal do axônio e a membrana 
de outra célula, que pode ser outro neurônio, uma célula muscular – esquelética, lisa ou cardíaca  
– ou uma célula glandular. Você já conhece um tipo de sinapse, pois estudamos no capítulo  
anterior a junção neuromuscular, formada pelo terminal do axônio ou terminal pré-sináptico do 
neurônio motor e a membrana da fibra muscular esquelética.

As células de sustentação, que vamos denominar de neuróglia, possuem várias funções além de 
fornecer sustentação ou suporte físico aos neurônios. Elas são compostas por oligodendrócitos, 
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micróglia, astrócitos e células ependimárias no SNC e pelas células-satélite e células de Schwann 
no SNP. O Quadro 1 a seguir traz um resumo dessas funções.

Quadro 1 – Funções da neuróglia

1.
Suporte físico (proteção) para os 
neurônios.

As células se interpõem entre os neurônios, fornecendo su-
porte mecânico e proteção. As principais são os astrócitos e 
as células-satélite.

2.

Isolamento dos corpos e prolonga-
mentos das células nervosas, faci-
litando a rápida transmissão dos 
impulsos nervosos (informações).

Suas membranas celulares impedem que os sinais sejam 
“perdidos” no interior do neurônio, principalmente nos axô-
nios que formam a bainha de mielina (oligodendrócito no 
SNC e células de Schwann no SNP). Em neurônios mieliniza-
dos, projeções de suas membranas envolvem várias vezes os 
axônios desses neurônios, formando camadas de membrana 
que servem como um isolante elétrico.

3. Reparo de lesão neuronal.

Estimulam a cicatrização e regeneração do tecido nervoso 
quando possível – por exemplo, dos prolongamentos. Além 
disso, a micróglia, especificamente, realiza fagocitose, elimi-
nando resíduos de células mortas e outros elementos.

4.
Regulação do meio líquido interno 
do SNC.

Por exemplo, os astrócitos ajudam a formar a barreira he-
matoencefálica, que impede a entrada de várias substâncias 
no SNC.

5.
Depuração dos neurotransmisso-
res das fendas sinápticas.

Auxiliam na retirada do neurotransmissor e de seus metabóli-
tos na fenda sináptica, processo muito eficaz, principalmente 
na ausência de enzimas que degradem o neurotransmissor.

6.
Troca metabólica entre o sistema 
circulatório e os neurônios do sis-
tema nervoso.

Essa função de nutrição é de extrema importância, já que 
os neurônios não estão em contato direto com os capilares 
sanguíneos devido à presença da barreira hematoencefálica, 
uma barreira mecânica entre o sangue e o interstício do SNC. 
Além disso, as células ependimárias que revestem as cavida-
des encefálicas (ventrículos) e o canal central da medula es-
pinal produzem líquido cérebro-espinal (líquor), que auxilia no 
transporte de substâncias.

Fonte: Adaptado de Ross e Pawlina, 2017, p. 361.

A função de sustentação é atribuída à neuróglia devido à interposição das células neurogliais 
e dos neurônios. Entretanto, a bainha de mielina, formada por camadas de membrana dos oligo-
dendrócitos – no SNC – ou das células de Schwann – no SNP – envolvendo os axônios, também 
contribui para essa função, uma vez que forma grande parte do volume dos axônios mielinizados. 
A seguir, a Figura 3 mostra os tipos de células da neuróglia e como se forma a bainha de mielina 
ao redor dos axônios mielinizados.
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Figura 3 – Neuróglia e formação da bainha de mielina
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Em (A), temos uma ilustração das células de sustentação no sistema nervoso periférico e no sistema nervoso central. 
Em (B), perceba a formação da bainha de mielina pela célula de Schwann em axônios do sistema nervoso periférico. 
O mesmo processo é realizado pelo oligodendrócito em axônios mielinizados no sistema nervoso central. O início da 
mielinização se dá quando a célula neuroglial começa a envolver um segmento do axônio. À medida que o processo 
de mielinização se desenvolve, o número de camadas de membrana neuroglial ao redor do axônio vai aumentando. 
Observe que um único axônio é envolvido por várias células da neuróglia.

Fonte: Elaborada pela autora.
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Compreender o processo de mielinização é fundamental para o estudo sobre como os impulsos 
nervosos são gerados e transmitidos ao longo dos axônios, passando de um neurônio a outro por 
meio das sinapses. Na Figura 4 a seguir, observe a relação entre as células que formam o tecido 
nervoso. É essa relação, principalmente a distribuição dos componentes do tecido nervoso, que vai 
formar cada estrutura anatômica que iremos estudar adiante.

Figura 4 – Relações entre os neurônios, os seus componentes e a neuróglia
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(B) Fotomicrografia da medula espinal: neurônios, células maiores, e células neurogliais
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Os corpos e prolongamentos de muitas células do tecido nervoso não são muito evidentes em fotomicrografias 
de rotina. Porém, alguns neurônios são grandes o suficiente para serem visualizados. 

Fonte: Elaborada pela autora.

Além das células que compõem o tecido nervoso, encontramos entre seus componentes uma 
intensa vascularização, principalmente vascularizações capilares, que garantem o fornecimento de 
nutrientes e a remoção de resíduos desse tecido.
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Ao redor dos capilares temos uma fina lâmi-
na basal, formada basicamente por proteínas,  
e um envoltório de tecido conjuntivo. Tanto essa 
lâmina basal quanto o tecido conjuntivo e os as-
trócitos compõem a barreira hematoencefálica.

Uma vez compreendida a composição do  
tecido nervoso e a morfologia de suas células, 
estamos aptos a entender a descrição anatômica 
da organização desse tecido como um sistema,  
ou seja, como suas células se agrupam para for-
mar as partes do sistema nervoso. Assim, parti-
mos ao estudo dos mecanismos que permitem 
que os neurônios exerçam suas funções: a capta-
ção e a transmissão de informações.

4.2 Potencial de ação e  
transmissão sináptica

Desde o início deste capítulo, estamos falan-
do que os neurônios transmitem informações. 
Mas quais são elas? Como é possível uma célula 
transmitir uma informação? De que maneira 
isso acontece?

É claro que, quando falamos em informações, 
não estamos tratando daquelas concretas, como 
quando nos comunicamos com outra pessoa. 
Mas sim, os neurônios também são capazes de 
se comunicar uns com os outros e com a maioria 
das células dos demais sistemas orgânicos.

Inclusive, o sistema nervoso é o responsável 
por integrar as informações provenientes do 
meio externo com o meio interno, por exemplo, 
identificando se está fazendo calor ou frio. Dessa 
maneira, somos capazes de responder a essa in-
formação com um comportamento, também 

organizado pelo próprio sistema nervoso, como 
vestir roupas mais leves ou nos agasalhar.

Os neurônios formam redes de comunica-
ção denominadas de vias neurais. As vias que 
trazem informações da periferia (pele, órgãos 
internos, músculos etc.) até o sistema nervoso 
central são as chamadas vias aferentes (vias de 
entrada) e as que levam as informações do siste-
ma nervoso até a periferia ou órgão efetor são as 
denominadas vias eferentes (vias de saída). Esse 
assunto será tratado adiante, quando abordar-
mos especificamente as vias neurais em relação 
à organização anatômica do sistema nervoso.

Nesse momento, é importante que você 
entenda como ocorre a transmissão da infor-
mação em uma via neural. A condução de um 
estímulo ao longo de uma via depende de dois 
processos: transmissão sináptica e potencial de 
ação. A transmissão sináptica responde pela 
comunicação entre neurônios, já o potencial 
de ação é responsável pela condução da infor-
mação ao longo de um neurônio.

A transmissão da informação neuronal  
ocorre por meio de sinapses, como aquela des-
crita entre o neurônio motor e o músculo esque-
lético no capítulo anterior. Quando tratamos 
dos neurônios, devemos saber também que as 
terminações nervosas podem realizar sinapses 
com vários neurônios, assim como um único 
neurônio recebe sinapses de milhares de outros, 
conforme demonstrado na Figura 5 a seguir.
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Figura 5 – Sinapses entre neurônios

(A) Um neurônio faz sinapse com vários neurônios
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(B) Um neurônio recebe informações por meio de sinapses de vários outros neurônios
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Em (A), um neurônio realiza sinapse com outros quatro neurônios. Em (B), um neurônio recebe informações de vários 
outros neurônios por meio de sinapses em seus dendritos e corpo celular. 

Fonte: Adaptada de Lent, 2010, p. 140.

Quando um neurônio é estimulado por outro, o estímulo geralmente acontece nos dendritos ou 
no corpo celular. A esse estímulo damos o nome de potencial graduado ou potencial pós-sináptico, 
uma alteração do valor do potencial de membrana que pode variar de amplitude.
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O potencial pós-sináptico é gerado quando o neurotransmissor liberado na sinapse se liga a um 
receptor na membrana pós-sináptica, de maneira semelhante ao que acontece na junção neuro-
muscular, quando a ACh se liga ao receptor nicotínico.

A diferença em relação às sinapses neuronais é que, além da ACh, os neurônios podem produzir 
e liberar vários tipos de neurotransmissores, como glutamato, GABA (ácido gama-amino-butírico), 
noradrenalina, serotonina, dopamina e outros. Entretanto, há predomínio na produção de um único 
neurotransmissor por neurônio e, dependendo do receptor ao qual se liga, o neurotransmissor pode 
ser excitatório ou inibitório, conforme mostra a Figura 6 a seguir.

Figura 6 – Mecanismos de ação de neurotransmissores excitatórios e inibitórios
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Fonte: Elaborada pela autora.

O neurotransmissor excitatório desencadeia na membrana pós-sináptica um potencial exci-
tatório pós-sináptico (PEPS), o que significa que a voltagem de repouso da célula, denominada 
potencial de repouso da membrana, foi alterada de um valor eletronegativo (por exemplo, –70 mV) 
para um valor menos eletronegativo (como –30 mV). Sempre que o potencial de repouso tem esse 
tipo de comportamento dizemos que ocorreu uma despolarização. Essa despolarização do PEPS 
ocorre pela entrada (influxo) de cátions (íons carregados positivamente), geralmente o Na+.
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O neurotransmissor inibitório desencadeia 
na membrana pós-sináptica um potencial inibi-
tório pós-sináptico (PIPS). Portanto, o potencial 
de repouso que já se apresenta eletronegativo 
(por exemplo, –60 mV) torna-se mais eletrone-
gativo (por exemplo, –70 mV), caracterizando 
uma hiperpolarização. Geralmente, a hiperpo-
larização é causada pelo influxo de ânions na 
célula pós-sináptica, como o cloreto (Cl–), mas 
também pelo efluxo (entrada) de cátions, como 
o K+, sempre gerando uma corrente desses íons.

Como um único neurônio pós-sináptico rece-
be sinapses de diferentes neurônios, teremos tanto 
neurônios excitatórios quanto inibitórios influen-
ciando esse neurônio pós-sináptico. Influenciar, 
nesse caso, significa dizer que teremos tanto PEPS 
quanto PIPS sendo formados nos dendritos e no 
corpo do neurônio pós-sináptico. O resultado 
desse fenômeno é a soma de todos os potenciais 
pós-sinápticos gerados, denominada integração 
sináptica.

Dessa forma, as cargas positivas e/ou negati-
vas se distribuem pelo citoplasma dos dendritos 
e do corpo celular em direção ao cone de im-
plantação, alterando a polaridade da membrana 
em cada segmento que se segue.

Como vimos anteriormente, é no cone de 
implantação que temos a maior densidade de 
canais dependentes de voltagem. Portanto, ao 
atingir esse local, se o potencial pós-sináptico 
tiver amplitude suficiente para alcançar o limiar 
de excitação, os canais dependentes de volta-
gem começam a se abrir.

Potenciais pós-sinápticos que não atingem 
o limiar da célula são denominados estímulos 

sublimiares, ao passo que potenciais capazes de 
atingir o limiar ou de ultrapassá-lo são conhe-
cidos como estímulos limiares ou supralimiares, 
respectivamente. Os primeiros canais que se 
abrem, e de maneira muito rápida (menos de 1 
ms), são os canais para Na+ dependentes de vol-
tagem. E, como esse íon é mais concentrado no 
líquido extracelular (LEC), ocorre influxo rápido 
de Na+ levando o potencial de membrana para 
valores positivos. Esse episódio caracteriza a des-
polarização do potencial de ação e tira o neurô-
nio do repouso, ou seja, o neurônio se torna ativo  
ou excitado. O cone de implantação também é 
conhecido como zona de disparo ou zona de gati-
lho, por ser o local que desencadeia a geração dos 
potenciais de ação. Vejamos, na Figura 7 a seguir, 
como ocorre a integração sináptica.
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Figura 7 – Integração sináptica

(A) 
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(B) 

Três neurônios excitatórios 
estimulam o neurônio 
pós-sináptico. Os PEPS 
separadamente são
sublimiares.

Os PEPS se somam, formando um 
estímulo supralimiar na zona de 
disparo.

Dois neurônios excitatórios geram 
PEPS e um neurônio inibitório gera 
um PIPS no neurônio pós-sináptico.

A somação dos potenciais 
pós-sinápticos forma um estímulo 
sublimiar na zona de disparo. O 
potencial de ação não é gerado. 

Ocorre a geração de um potencial 
de ação.
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Em (A), a geração do potencial de ação garante a transmissão da informação pelo neurônio pós-sináptico. 
Em (B), o potencial de ação não é gerado e a transmissão da informação é inibida. 

Fonte: Adaptada de Silverthorn, 2017, p. 264.
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Um único PEPS gerado por apenas um neurônio dificilmente alcançará a zona de gatilho, 
primeiramente porque os PEPS são sublimiares e, em segundo lugar, devido ao vazamento de 
corrente. Além disso, quanto mais distante do cone, maior é a probabilidade de perder corrente 
ao longo do caminho. Observe os exemplos na Figura 8 a seguir.

Figura 8 – Perda de amplitude do potencial pós-sináptico
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Um PEPS de baixa amplitude pode não atingir o limiar de excitação devido à perda de corrente. Além disso, quanto 
menor a perda de corrente, maior a probabilidade de o estímulo alcançar o limiar. 

Fonte: Adaptada de Silverthorn, 2017, p. 241.

Mas a explicação do potencial de ação não termina aqui. Chegamos até o momento em que os 
canais para Na+ dependentes de voltagem se abriram e ocorreu a despolarização. A despolarização 
leva o potencial de membrana até em torno de +30 mV, quando os canais para K+ dependentes de 
voltagem, muito mais lentos, terminam de abrir.

Assim, com a abertura dos canais para K+ e a inativação dos canais para Na+ dependentes de 
voltagem, inicia-se o efluxo de K+. A corrente de efluxo de K+ gerada faz com que o potencial  
de membrana que estava em torno de +30 mV comece a retornar aos valores eletronegativos,  
já que a célula está perdendo cargas positivas, processo denominado repolarização.

Os canais para K+ dependentes de voltagem também são lentos em seu fechamento e o mesmo 
portão de ativação que se abriu deve se fechar para desativar o canal. Dessa forma, a repolarização 
é mais lenta que a despolarização e é muito comum o potencial de membrana ficar mais negativo 
que o potencial de repouso, caracterizando a chamada hiperpolarização. Ao fecharem os canais 
para K+ dependentes de voltagem, as condições iônicas de repouso são retomadas principalmente 
pela ação da bomba de Na+/K+. As fases que caracterizam o potencial de ação estão apresentadas 
na Figura 9 a seguir.
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Figura 9 – Representação do registro do potencial de ação neuronal
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O registro mostra que o potencial de repouso é modificado pela chegada de dois estímulos em série, A1 e A2, 
que somados alcançam o limiar para gerar o potencial de ação. As cabeças de seta representam o momento 
em que os estímulos modificam o potencial de membrana. 

Fonte: Adaptada de Silverthorn, 2017, p. 264.

Gerado o primeiro potencial de ação no cone de implantação, esse deve seguir adiante para 
chegar ao terminal axonal, no qual há outra sinapse. Da mesma forma que foi necessário alcançar 
o limiar de excitação para gerar o potencial de ação inicial, esse mesmo limiar deve ser alcançado 
no segmento seguinte para que o potencial siga seu destino. Porém, o estímulo agora é outro,  
a despolarização desencadeada pelo potencial de ação anterior.

As cargas positivas que entraram no neurônio pela abertura dos canais para Na+ dependentes 
de voltagem difundem-se para o segmento axonal vizinho, gerando uma corrente de despolariza-
ção, e leva o potencial de membrana até o limiar de excitação, dando origem a um novo potencial 
de ação e assim por diante, até chegar ao terminal axonal.

A essa renovação do potencial de ação denominamos de condução do potencial de ação, e ela 
está ilustrada na Figura 10 a seguir.
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Figura 10 – Condução do potencial de ação
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Canais para Na+ dependentes de 
voltagem locais abrem em resposta 
ao estímulo, gerando o potencial de 
ação

 A despolarização local promove a abertura dos canais para 
Na+ dependentes de voltagem vizinhos e outro potencial de 
ação é gerado localmente

Parte da corrente de despolarização flui 
passivamente ao segmento axonal 
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Os canais para Na+ dependentes de voltagem do segmento anterior são inativados enquanto os 
canais para K+ dependentes de voltagem se abrem. A membrana repolariza e permanece no período 
refratário absoluto por alguns milissegundos

4

O processo se repete ao longo do axônio, conduzindo o 
potencial de ação até o terminal axonal 5

Fonte: Adaptada de Purves, 2004, p. 62.

O interessante nessa condução é que ela é sempre unidirecional, ou seja, na direção do terminal 
axonal. Mas como isso é possível? As cargas positivas que estimulam o segmento seguinte não con-
seguem estimular o segmento anterior e provocar uma condução retrógrada? A resposta é simples: 
os canais para Na+ dependentes de voltagem do segmento que acabou de gerar uma despolarização 
são inativados ao final dessa fase. Essa inativação impede que os canais se abram novamente até 
que o repouso quase completo do segmento seja alcançado. Enquanto os canais para Na+ depen-
dentes de voltagem estão inativados, dizemos que está acontecendo o chamado período refratário 
absoluto, e o segmento é incapaz de responder a qualquer tipo de estímulo.

Perceba que a condução do potencial de ação ocorre de segmento em segmento, abrindo canal 
por canal, o que demanda um certo tempo, tornando-a relativamente lenta. Entretanto, os neurô-
nios encontraram uma maneira de tornar a condução mais rápida quando necessário, formando a 
bainha de mielina, que pode ser visualizada na Figura 11 a seguir.
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Figura 11 – A bainha de mielina e a condução dos potenciais de ação
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A presença da bainha de mielina evita o vazamento de corrente e reduz o tempo gasto para abrir os canais depen-
dentes de voltagem, acelerando a condução.

(B) Doença desmielinizante

Na+

Nó de Ranvier

+ + + + + +

- - - - - -

++++++

------

Despolarização

Bainha de mielina

Na+

Bainha de mielina
degenerada 

O vazamento da corrente
reduz a condução

+ + + + + +

- - - - - -
++++++

------

++++++

------

+ + + + + +

- - - - - -

IE
SD

E 
BR

AS
IL

 S
/A

.

A ausência da bainha de mielina favorece o vazamento de corrente, reduzindo a amplitude da corrente de despolari-
zação, fazendo com que o limiar do segmento seguinte não seja alcançado, o que deixa de gerar um novo potencial 
de ação.

Fonte: Adaptada de Silverthorn, 2017, p. 252.

A bainha de mielina forma uma barreira elétrica ou um isolante elétrico ao redor de partes dos 
segmentos do axônio. Dessa forma, os canais dependentes de voltagem ficam agrupados somente 
nos locais em que não há bainha de mielina (nós de Ranvier). Assim, a corrente de despolarização 
que flui passivamente no interior do axônio durante a geração do potencial de ação não precisa 
abrir canais onde se encontra a bainha, passando diretamente ao próximo segmento.

A abertura de menos canais significa menos trabalho e, consequentemente, maior velocidade  
na condução dos potenciais de ação. Além disso, a presença da bainha de mielina evita que 
aconteça vazamento de corrente durante o transporte axonal da corrente de despolarização.  
Por exemplo, nas doenças desmielinizantes acontece degeneração da bainha de mielina e os neurô-
nios passam a conduzir potenciais de ação cada vez mais lentamente, até que a condução seja 
inibida completamente.
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Alguns autores denominam a condução do potencial de ação em neurônios mieli-

nizados de condução saltatória, pois os potenciais parecem saltar entre os nós de 

Ranvier. Porém, acreditamos que essa nomenclatura pode causar confusão para o 

aprendizado correto dos mecanismos de condução, uma vez que podemos pensar 

que realmente os potenciais saltam de nó em nó. Sabemos que esse fato não é 

real e que, como descrito anteriormente, as cargas elétricas fluem passivamente 

no interior do axônio para estimular os canais localizados em cada nó de Ranvier.

Retomando o início deste capítulo, em que falamos sobre como os neurônios transmitem in-
formações, agora sabemos que a linguagem dessas informações é elétrica, o potencial de ação. 
Mencionamos também que os neurônios formam vias de comunicação para a transmissão das 
informações por meio das sinapses e agora veremos como os potenciais de ação são capazes de 
passar as informações nas sinapses, processo denominado transmissão sináptica. Na verdade, 
os mecanismos da transmissão sináptica foram parcialmente demonstrados ao estudarmos a 
junção neuromuscular no capítulo anterior, porém veremos mais detalhes e com foco nas si-
napses neuronais.

Ao chegar à porção terminal do axônio, o terminal pré-sináptico, o potencial de ação, ou 
mais especificamente a corrente de despolarização gerada pelo potencial de ação, encontra uma 
membrana diferenciada em termos de canais iônicos. No terminal pré-sináptico não existem ca-
nais dependentes de voltagem para Na+ e para K+, portanto não há geração de potencial de ação. 
Entretanto, existem canais de Ca++ também sensíveis à voltagem e que se abrem quando a corrente 
de despolarização atinge o limiar para abertura desses canais, iniciando, então, uma corrente de 
influxo de Ca++ no terminal pré-sináptico.

Os terminais pré-sinápticos de cada neurônio são responsáveis não somente pela formação 
da sinapse, mas também por armazenar vesículas contendo o neurotransmissor produzido pelo 
neurônio (geralmente a produção acontece no corpo e por transporte axonal, o neurotransmissor 
chega ao terminal em que é armazenado).

O mecanismo para liberação desse neurotransmissor é dependente de Ca++ e a entrada desse 
íon no terminal estimula o processo de liberação do neurotransmissor, denominado exocitose. 
Resumidamente, o Ca++ se liga a proteínas da membrana das vesículas, que estimulam a aproxi-
mação dessas estruturas à membrana do terminal, onde ocorre a adesão às proteínas ali presentes 
e, em seguida, a fusão delas. Essa fusão faz com que o neurotransmissor seja liberado na chamada 
fenda sináptica, pequeno espaço entre o terminal pré-sináptico e a membrana pós-sináptica do 
neurônio adjacente.
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Liberado o neurotransmissor, seja ele excitatório ou inibitório, o próximo passo é a sua difu-
são na fenda sináptica. Essa difusão pode fazer com que parte do neurotransmissor seja perdido 
– por exemplo, ele pode se difundir para dentro dos capilares sanguíneos dessa região, o que 
denominamos de difusão lateral.

Além disso, alguns neurotransmissores podem sofrer a chamada recaptação, processo executado 
pelo próprio terminal pré-sináptico, em que a membrana desse terminal capta de volta o neuro-
transmissor ou seus metabólitos. Por último, algumas enzimas podem degradar o neurotransmissor 
ainda na fenda sináptica, a exemplo da acetilcolinesterase, estudada no capítulo anterior. Qualquer 
um desses três processos pode evitar que o neurotransmissor chegue até a membrana pós-sináptica, 
porém a sua intensa liberação, normalmente, evita que isso aconteça. Esses processos também são 
importantes para finalizar a transmissão sináptica.

Por fim, o neurotransmissor se difunde até a membrana pós-sináptica, que possui proteínas que 
formam os receptores específicos aos quais o neurotransmissor se liga. Alguns receptores abrem canais 
iônicos quando ativados pelo neurotransmissor, os denominados receptores ionotrópicos, como o recep-
tor nicotínico para a ACh. Outros ativam cascatas de segundos mensageiros (AMP cíclico, por exem-
plo) para finalizar com a abertura de canais iônicos, os chamados receptores metabotrópicos. Cabe aqui 
uma observação: as sinapses que liberam neurotransmissores são denominadas de sinapses químicas,  
e vamos conhecê-las na Figura 12 a seguir.

Figura 12 – A sinapse química neuronal
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1. A onda de despolarização promovida pelo potencial de ação chega ao terminal pré-sináptico; 2. A despolarização 
promove a abertura dos canais para Ca++ dependentes de voltagem e há influxo desse íon; 3. O Ca++ estimula a aproxi-
mação e a adesão das vesículas sinápticas à membrana do terminal e, com a fusão das membranas, ocorre a exocitose 
do neurotransmissor; 4. O neurotransmissor se liga ao receptor específico na membrana pós-sináptica. 

Fonte: Elaborada pela autora.
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Seja qual for o tipo de receptor pós-sináptico ativado pelo neurotransmissor, teremos como 
resposta a geração do potencial pós-sináptico. O mesmo potencial pós-sináptico que, depen-
dendo do neurotransmissor e do receptor ativado, pode ser excitatório (PEPS) ou inibitório 
(PIPS). Lembre-se de que esses potenciais são os estímulos necessários para gerar o potencial 
de ação nesse neurônio pós-sináptico. A geração do potencial de ação e a transmissão sináptica 
desse neurônio ao próximo garante a transmissão da informação ao longo da via neural.

Talvez você esteja se perguntando como o sistema nervoso consegue diferenciar os tipos de in-
formações que trafegam por suas vias, já que todas são potenciais de ação. A resposta é complexa, 
porém pode ser resumida para uma compreensão rápida.

Veremos a seguir que o sistema nervoso possui várias regiões, divisões e estruturas específicas 
que realizam determinadas funções. Além disso, as vias neurais partem de locais distintos e che-
gam a outros locais também distintos. Cada via neural é responsável por transmitir um tipo de 
informação, por exemplo: a via por onde trafegam as informações de dor não é a mesma por onde 
passam as informações do tato fino. O estímulo responsável por ativar a via da dor também não é 
o mesmo que ativa a via do tato fino e, por isso, vias diferentes são ativadas.

O mais interessante é que as informações que partem do pé, por exemplo, não chegam ao mes-
mo local que as que partem da mão. E, para finalizar, o sistema nervoso ainda consegue diferenciar 
as informações pela frequência em que os potenciais de ação são disparados. Não é incrível? O sis-
tema nervoso é realmente muito interessante e complexo e, para compreendê-lo um pouco mais, 
passaremos à descrição de sua organização funcional e anatômica.

4.3 Divisões anatômica e funcional do sistema nervoso e suas 
principais estruturas

O sistema nervoso pode ser dividido de duas maneiras: de acordo com sua organização anatô-
mica ou conforme sua organização funcional. Anatomicamente, como vimos anteriormente, o sis-
tema nervoso é dividido em sistema nervoso central (SNC) e em sistema nervoso periférico (SNP). 
Na divisão funcional, por sua vez, temos estruturas que compõem as partes sensorial, integrativa e 
motora. Vejamos, a seguir, os detalhes de cada uma delas.

• Parte sensorial: responsável por coletar as informações sensoriais que incidem sobre a pele, 
mucosas e órgãos internos e enviá-las ao SNC por meio das chamadas vias aferentes (vias de 
entrada). Podemos dizer que a parte sensorial forma as aferências do sistema nervoso e é re-
presentada pelos receptores sensoriais, gânglios sensoriais e fibras (outro termo para axônio) 
que compõem os nervos com trajeto em direção ao SNC. Fibras que partem de regiões do 
SNC e chegam em outras no próprio SNC também são consideradas aferências.
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• Parte integrativa: recebe as informações aferentes e as integra (somação) para gerar uma 
resposta. Compõem essa parte várias estruturas do SNC, como a medula espinal, os núcleos 
encefálicos e o córtex.

• Parte motora: formada pelas vias eferentes (vias de saída) que chegam aos órgãos efetores, 
onde realizam sinapse. Como o próprio nome indica, a parte motora induz uma resposta 
motora, seja ela a contração voluntária de um músculo esquelético, a contração involun-
tária do músculo liso em um órgão, o controle da contração e frequência cardíacas ou a 
secreção de uma glândula.

Nesta seção, vamos utilizar a divisão anatômica para descrever a morfologia e a função de cada 
região e estrutura que compõe o sistema nervoso. Antes disso, porém, precisamos compreender 
como os componentes do tecido nervoso se organizam para formar essas regiões e estruturas.

Primeiramente, os neurônios e as células de sustentação (da neuróglia) se agrupam para formar 
o que denominamos de substância cinzenta e substância branca, as quais recebem essa nomencla-
tura devido à coloração visualizada macroscopicamente.

A substância cinzenta é formada, principalmente, pelo agrupamento dos corpos dos neurônios, 
apesar de conter também os dendritos, as porções iniciais de alguns axônios e muitas células de 
sustentação. Já a substância branca é formada basicamente pelos agrupamentos dos axônios mie-
linizados e não mielinizados dos neurônios que formam a substância cinzenta e por células de 
sustentação (ROSS; PAWLINA, 2017).

A grande quantidade de mielina é a responsável pela coloração mais pálida dessa substância. 
Em algumas regiões, como no tronco encefálico, é possível observar a presença de alguns corpos 
de neurônios distribuídos de modo desorganizado (substância reticular do tronco encefálico) en-
tre a substância branca.

Dependendo da maneira com que a substância cinzenta e a substância branca se distribuem no 
SNC e SNP, recebem nomenclaturas específicas. Vejamos, primeiramente, sobre a substância cinzenta.

• córtex: substância cinzenta localizada na superfície do SNC, por exemplo: o córtex cerebral e 
o córtex cerebelar;

• núcleo: substância cinzenta localizada profundamente na substância branca do encéfalo, 
como o núcleo rubro e núcleos da base;

• cornos ou colunas: substância cinzenta no centro da medula espinal, por exemplo: corno 
anterior e corno posterior da medula espinal;

• gânglios: substância cinzenta fora do SNC, ou seja, no SNP, como os gânglios sensoriais e 
os gânglios autonômicos.
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A substância branca encefálica, por sua vez, 
possui nomenclatura ampla, portanto vamos 
abordar somente o principal. Na medula espi-
nal, a complexidade diminui.

• tratos: longos feixes de substância branca 
que compõem grande parte da substância 
branca do encéfalo e os funículos da medu-
la espinal, como os tratos espinotalâmicos 
e os tratos corticoespinais;

• comissuras: substância branca que une dois 
lados de partes do encéfalo, por exemplo:  
a comissura anterior e o corpo caloso;

• funículos: substância branca que forma as 
porções periféricas (superficial) da medula 
espinal, como funículo anterior e funículo 
posterior;

• nervos: agrupamentos de substância bran-
ca envolvida por tecido conjuntivo, em for-
ma de cilindro e com espessuras variadas 
que comunicam os órgãos efetores e a pele 
ao SNC, como os nervos vago, mediano, 
espinais etc.

Apesar de o sistema nervoso ser dividido 
em central e periférico, didaticamente é melhor 
para a compreensão da morfologia que estude-
mos as estruturas que compõem cada divisão 
de maneira diferente. Vamos estudar primeira-
mente a medula e as estruturas relacionadas a 
ela, como os nervos espinais e periféricos, e, em 
seguida, o encéfalo e as estruturas relacionadas, 
como os nervos cranianos.

4.3.1 Medula espinal e estruturas re-
lacionadas

A medula espinal tem a forma semelhante 
a um cilindro e está contida no espaço forma-
do pela sobreposição dos forames vertebrais, o 
chamado canal vertebral, posteriormente aos 
corpos vertebrais. Seu limite superior é o fora-
me magno do osso occipital, em que é contínua 
com o tronco encefálico, e o limite inferior é na 
altura das vértebras L I – L II, como podemos 
observar na Figura 13 a seguir. Portanto, a me-
dula espinal é muito mais curta em comparação 
ao comprimento do canal vertebral, que é con-
tínuo até o final do canal sacral. Isso se deve ao 
fato de que as vértebras crescem muito mais do 
que a medula espinal após o nascimento até a 
idade adulta.
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Figura 13 – A medula espinal no canal vertebral
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Em (A), para visualização da medula espinal dentro do canal vertebral, as lâminas vertebrais foram retiradas. 
Em (B), na vista lateral, podemos observar mais nitidamente a formação da cauda equina pelas raízes dos 
segmentos lombares, sacrais e coccígeo da medula espinal. 

Fonte: Elaborada pela autora.

O canal vertebral fornece um resistente arcabouço ósseo que protege a medula espinal de trau-
mas, mas, além dele, três envoltórios laminares revestem externamente a medula espinal e promo-
vem proteção adicional, são as chamadas meninges ou lâminas meníngeas.

Na medula espinal, as meninges são denominadas de meninges espinais e a mais superficial, 
resistente e espessa, chamada dura-máter, é formada por tecido conjuntivo denso não modelado.  
A dura-máter forma um saco dentro do canal vertebral, cujo fundo (fundo de saco da dura-máter) se 
encontra na altura da segunda vértebra no canal sacral. Essa membrana é contínua com o epineuro 
que envolve os nervos espinais. Entre a parede interna do canal vertebral e a dura-máter existe um 
espaço preenchido por tecido adiposo, tecido conjuntivo, nervos e vasos sanguíneos, o chamado 
espaço peridural, extradural ou epidural.

A lâmina meníngea média é denominada aracnoide-máter pelo seu aspecto semelhante à teia de 
aranha, composto por tecido conjuntivo frouxo. Essa meninge está praticamente aderida à parede 
interna da dura-máter, apesar de existir um pouco de líquido intersticial entre as duas, no deno-
minado espaço subdural.
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A aracnoide-máter envia projeções (trabécu-
las) de fibras colágenas que se prendem à lâmina 
mais profunda, a chamada pia-máter, contribuin-
do para o aspecto de teia de aranha. Existe um 
espaço relativamente amplo entre a aracnoide e a 
pia-máter, o denominado espaço subaracnóideo, 
que é preenchido pelo líquido cérebro espinal (lí-
quor). Esse líquido fornece proteção adicional à 
medula espinal, amortecendo impactos, além de 
distribuir várias substâncias por meio de sua cir-
culação. Não há vascularização para a aracnoide.

A mais fina das lâminas meníngeas, a pia-
-máter, está aderida ao tecido nervoso e é  
formada por uma camada de células pavi-
mentosas e escasso tecido conjuntivo frouxo.  
De cada lado da medula espinal, a pia-máter en-
via pequenas projeções triangulares que se pren-
dem à aracnoide e à face interna da dura-máter, 
entre as raízes anterior e posterior dos nervos 
espinais. Essas projeções são denominadas liga-
mentos denticulados e fornecem sustentação à 
medula espinal.

Outra projeção da pia-máter, o chamado 
filamento terminal, único e mediano, parte do 
ápice do cone medular e se prende no cóccix, 
ancorando a medula. Pequenos e inúmeros va-
sos sanguíneos entram e saem pela pia-máter 
provendo nutrientes ao tecido nervoso.

Analisando a medula espinal, podemos ob-
servar que sua porção mais superior é dilatada, 
formando a denominada intumescência cervi-
cal. Isso ocorre devido à presença de neurônios 
na substância cinzenta, que formarão os nervos 
do plexo braquial para inervação dos membros 
superiores.

Uma dilatação semelhante, a chamada intu-
mescência lombar, está presente em sua porção 
mais inferior antes de formar o denominado cone 
medular, local afunilado que marca o término da 
medula espinal. Na intumescência lombar temos 
os neurônios que formam os plexos, os quais vão 
inervar os membros inferiores.

Além disso, ao longo de toda extensão medu-
lar, observamos a presença das raízes anterior e 
posterior que vão formar os 31 pares de nervos 
espinais que saem pelos forames intervertebrais 
da coluna e compõem o SNP. Fazendo parte da 
raiz posterior, existe uma dilatação oval, o cha-
mado gânglio da raiz posterior ou gânglio senso-
rial. A descrição dos nervos espinais, suas raízes 
e seus gânglios será melhor detalhada ao final 
desta seção. A porção medular delimitada por 
cada par de nervo espinal é um segmento me-
dular e cada segmento recebe informações sen-
soriais e envia informações motoras para uma 
mesma região do corpo denominada dermáto-
mo. Os segmentos medulares estão distribuídos 
em 5 regiões distintas, sendo 8 segmentos na 
região cervical, 12 segmentos torácicos, 5 seg-
mentos na região lombar, 5 pequenos segmen-
tos sacrais e apenas 1 segmento coccígeo.
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Não confunda a nomenclatura dos segmentos medulares com as vértebras que 

formam a coluna vertebral. Tanto os segmentos medulares quanto as vértebras 

são representados pela letra inicial da região e pelo algarismo romano em sequên-

cia (por exemplo, C VI, T XII e L III). Entretanto, sabemos que a medula espinal é 

bem menor que o canal vertebral e, por isso, os segmentos nem sempre estarão 

nivelados com as vértebras de mesma nomenclatura, a exemplo da vértebra L V, 

que é bem mais inferior que o segmento L V da medula espinal. Além disso, a região 

cervical da medula espinal possui oito segmentos (C I a C VIII), enquanto existem 

apenas sete vértebras cervicais (C I a C VII).

Como descrito anteriormente, a medula espinal é mais curta que o canal vertebral, portanto as 
raízes que formam os nervos espinais lombares, sacrais e coccígeo não saem pelos forames interver-
tebrais e sacrais na mesma altura que seus segmentos de origem, uma vez que os forames de saída 
estão mais baixos que elas. Durante o crescimento ósseo, as raízes desses nervos espinais são tracio-
nadas para baixo, formando dentro do canal vertebral uma estrutura com aparência de cauda, a qual 
foi denominada cauda equina.

O cilindro formado pela medula espinal é achatado anteroposteriormente e uma fissura pro-
funda percorre toda sua face anterior ao longo da linha mediana, desde o cone medular até sua 
porção mais superior, sendo contínua até o final do bulbo, no tronco encefálico. Denominada 
de fissura mediana anterior, quase divide a medula em duas metades iguais, direita e esquerda. 
Posteriormente, um sulco menos profundo, o chamado sulco mediano posterior, tem função seme-
lhante à fissura, porém na face posterior. A pia-máter acompanha as reentrâncias da fissura e do 
sulco, assim como em todas as demais estruturas superficiais do SNC.

Ao realizarmos um corte da medula espinal no plano transverso (Figura 14), a substância cin-
zenta semelhante a uma borboleta ou à letra H é central e profunda, já a substância branca é a parte 
pálida que circunda (periferia) a substância cinzenta.



Anatomia e fisiologia humanas158

Figura 14 – Medula espinal e estruturas relacionadas
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Em corte transversal podemos observar a substância cinzenta (C) da medula espinal circundada pela substân-
cia branca (B). 

Fonte: Elaborada pela autora.

As partes laterais da substância cinzenta são denominadas cornos ou colunas, unidos centralmente 
pela chamada comissura cinzenta, uma região que integra os dois lados da substância cinzenta da 
medula. Na comissura cinzenta, observamos um orifício, o denominado canal central da medula, 
revestido por células ependimárias e que contém líquido cérebro-espinal. Esse canal está presente 
em todos os segmentos medulares e é fechado no cone medular e contínuo superiormente com os 
ventrículos cerebrais, cavidades profundas no encéfalo.

Os cornos anteriores da medula geralmente são maiores, principalmente nas intumescên-
cias, e contêm os corpos dos neurônios motores, portanto são responsáveis pela formação das 
eferências (saída das informações motoras) da medula espinal para a musculatura esquelética 
periférica, exceto da musculatura da cabeça.

Os cornos posteriores, por sua vez, contêm os corpos dos neurônios sensoriais, fibras sensoriais 
e interneurônios, responsáveis por receber (aferências) informações sensoriais provenientes da pe-
riferia e de órgãos internos, sendo que, dessa maneira, podem enviar essas informações ao córtex 
cerebral para que elas se tornem conscientes, além de desencadearem reflexos.

Os segmentos torácicos, o primeiro segmento lombar e os segmentos sacrais da medula espinal 
possuem cornos laterais entre os cornos anterior e posterior, os quais contêm os corpos dos neurô-
nios pré-ganglionares que formam parte das eferências do sistema nervoso autônomo.
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A substância branca da medula é dividida em funículos: anterior, lateral e posterior. Pelos funí-
culos passam as chamadas vias ou tratos ascendentes, responsáveis pelo tráfego das informações 
sensoriais provenientes da periferia e de órgãos internos, e as vias ou tratos descendentes, que car-
reiam informações motoras provenientes do córtex cerebral e do tronco encefálico. Observe na 
Figura 15, a seguir, o tráfego de informações motoras pelo corno e raiz anteriores, enquanto pelo 
corno e raiz posteriores ocorre tráfego de informações sensoriais.

Figura 15 – Estrutura interna da medula espinal e estruturas relacionadas
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Na medula em corte transversal, podemos observar o nervo espinal por onde trafegam as informações sensoriais e 
motoras que serão integradas na medula espinal. Nessa figura, um interneurônio faz a conexão entre a informação 
sensorial e o neurônio motor para desencadear um reflexo. 

Fonte: Elaborada pela autora.

Você já deve ter notado que os nervos espinais são estruturas mistas, por onde passam fibras 
(axônios) que carreiam informações sensoriais (aferentes) e fibras por onde trafegam informações 
motoras (eferentes). “Como todos os nervos do SNP, são feixes paralelos de axônios com suas célu-
las da glia associadas envoltas em diversas camadas de tecido conjuntivo” (TORTORA; NIELSEN, 
2017, p. 643). Vejamos na Figura 16, a seguir, a estrutura dos nervos espinais e periféricos.
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Figura 16 – Estrutura dos nervos espinais e periféricos
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Assim que emerge pelo forame intervertebral, o nervo espinal se ramifica em ramos anterior, posterior, comuni-
cantes e meníngeo (não mostrado na imagem). Os ramos anterior e posterior formarão os nervos periféricos. 

(B) Vista posterior
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Os plexos nervosos darão origem aos nervos terminais para inervar estruturas da cabeça, pescoço e membros. 
Fonte: Elaborada pela autora.
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Os nervos espinais ramificam-se assim que saem pelos forames intervertebrais para formar os 
ramos anterior e posterior dos nervos periféricos – os quais inervam os músculos esqueléticos –, 
os ramos comunicantes – que fazem parte do sistema nervoso autônomo – e os ramos meníngeos 
– que inervam as estruturas no interior do canal vertebral.

Os ramos posteriores dos nervos espinais seguem diretamente aos músculos profundos do dor-
so e à pele dessa região como nervos periféricos; já os ramos anteriores, exceto os da região torá-
cica, juntam-se de diversas maneiras para formar redes de axônios que irão originar cada nervo 
periférico, sendo elas denominadas de plexos.

O plexo cervical inerva a pele, os músculos da região do pescoço e o músculo diafragma;  
o plexo braquial inerva a pele e os músculos dos membros superiores; os plexos lombar e sacral 
inervam a pele e os músculos da pelve e dos membros inferiores.

Assim como os nervos espinais, os nervos periféricos também são estruturas mistas, com 
axônios aferentes e eferentes, ou seja, carreiam tanto informações sensoriais quanto motoras. 
Para entendermos a estrutura básica dos nervos espinais e periféricos, vamos descrever os traje-
tos das informações sensoriais e motoras (Figura 17).

Figura 17 – Trajetos das informações sensoriais e motoras
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Fonte: Elaborada pela autora.

Qualquer tipo de informação sensorial é coletada por um receptor sensorial e essa informação sen-
sorial é, na verdade, um estímulo que pode ter natureza mecânica (por exemplo, o toque, a vibração,  
o estiramento), química (por exemplo, ácido, gás, íons) ou física (temperatura).
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Existem vários tipos de receptores sensoriais 
especializados em captar estímulos específicos e 
traduzi-los em um sinal elétrico. Todo estímulo 
deve ser transformado em um sinal elétrico de-
vido ao fato de os receptores fazerem parte ou 
realizarem sinapse com os neurônios aferentes 
que vão levar a informação sensorial até o SNC.

Assim que o sinal elétrico passa do receptor 
ao neurônio aferente sob a forma de potenciais 
de ação, essa informação segue pelo nervo pe-
riférico em direção à medula espinal – se a in-
formação for proveniente de regiões inferiores à 
cabeça – ou ao tronco encefálico – se a informa-
ção for proveniente da cabeça.

Ao chegar próximo à coluna vertebral, as 
informações que devem entrar pela medula es-
pinal passam a fazer parte do nervo espinal e 
seguem pela raiz posterior desse mesmo ner-
vo. Na raiz posterior temos o gânglio sensorial, 
que contém o corpo do neurônio aferente que 
está trazendo a informação da periferia à me-
dula. Esse neurônio é do tipo pseudounipolar, 
pois do seu corpo parte um axônio que envia 
um prolongamento à periferia e outro ao SNC. 
A informação que passa pela raiz posterior se-
gue necessariamente até o gânglio e segue pelas 
radículas posteriores para penetrar na medula 
espinal pelo corno posterior.

Assim que a fibra do neurônio aferente entra 
no corno posterior, ela pode fazer sinapse com o 
segundo neurônio da via ou pode seguir seu tra-
jeto, saindo do corno posterior para o funículo 
posterior, no qual vai fazer parte da substância 
branca, e subir ao tronco encefálico, onde faz 

sinapse por meio de um trato que, nesse caso, 
é denominado fascículo (grácil ou cuneiforme).

O que determina se o neurônio aferente 
primário (o neurônio que traz informações da 
periferia) vai ou não realizar sinapse no corno 
posterior é o tipo de receptor estimulado, que, 
consequentemente, carreia apenas um tipo de 
informação (dor, temperatura, tato, propriocep-
ção etc.).

Vale ressaltar que a maior parte das informa-
ções sensoriais que entram pela medula espinal 
termina fazendo sinapse no córtex cerebral para 
que a informação se torne consciente, ou seja,  
se os receptores para frio foram estimulados,  
o indivíduo toma consciência de que a tempera-
tura do ambiente está mais baixa.

Em relação às informações motoras, temos 
os neurônios motores no corno anterior da 
medula espinal e já sabemos que eles realizam 
sinapse diretamente com os músculos esquelé-
ticos (junção neuromuscular). Esses neurônios 
recebem o comando motor planejado e contro-
lado pelo encéfalo, por meio das vias descen-
dentes que chegam pelos funículos laterais e 
anteriores da medula.

Ao serem estimulados pelas vias descenden-
tes, esses neurônios enviam os potenciais de 
ação por seus axônios, que saem pela raiz an-
terior do nervo espinal e seguem diretamente 
pelo ramo posterior ou pelo ramo anterior para 
fazer parte do nervo periférico e inervar fibras 
musculares esqueléticas, levando à contração 
muscular. Além disso, os neurônios motores 
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podem receber estímulos sensoriais provenientes dos neurônios aferentes primários para desenca-
dear reflexos, como o reflexo de retirada, caracterizado pela retirada de uma parte do corpo quan-
do estimulada por algo potencialmente lesivo, como ao retirar o pé ao pisar em um caco de vidro.

Terminado o estudo da medula espinal, passamos à descrição dos nervos espinais e periféricos 
e vimos que essas estruturas são, na realidade, parte de vias que iniciam ou terminam no encéfalo. 
Portanto, passaremos agora ao estudo da segunda parte do SNC.

4.3.2 Encéfalo e estruturas relacionadas

O encéfalo inicia-se assim que a medula espinal passa pelo forame magno do osso occipital, 
ocupando toda a cavidade craniana. As meninges espinais que acompanham a medula também 
acabam revestindo o encéfalo, porém a dura-máter passa a ser constituída por duas lâminas, 
uma externa (periosteal) e uma interna (meníngea), sendo a lâmina externa fixada diretamente  
ao periósteo dos ossos cranianos, sem espaço peridural. A disposição das demais meninges  
cranianas são semelhantes às meninges espinais.

Como podemos observar na Figura 18 a seguir, o encéfalo é dividido em três regiões: tronco 
encefálico, cerebelo e cérebro. O tronco encefálico é a parte contínua com a medula espinal, o ce-
rebelo é a região posterior ao tronco encefálico e o cérebro é a parte mais superior e volumosa do 
encéfalo. Além disso, estão relacionados ao encéfalo os nervos cranianos, 12 pares de nervos que 
possuem certa semelhança com os nervos periféricos e espinais.

Figura 18 – Encéfalo e nervos cranianos

(A) Vista lateral        (B) Vista inferior

Tronco encefálico
Cerebelo

Cérebro

Vista inferiorVista lateral

Tronco encefálico

As três regiões do encéfalo: tronco encefálico, cerebelo e cérebro. Na vista inferior, os nervos cranianos estão 
representados em amarelo. 

Fonte: Elaborada pela autora.

Cada uma das regiões encefálicas possui estruturas com funções específicas. Essas regiões e os 
nervos cranianos serão descritos a seguir.
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O tronco encefálico é a porção mais inferior e anterior do encéfalo, é contínuo com a medula 
espinal inferiormente. Todos os tratos ascendentes e descendentes passam pelo tronco encefálico 
e no interior da substância branca encontramos vários núcleos relacionados às atividades motora, 
respiratória, cardiovascular, entre outras. Essa região é dividida de inferior para superior em bulbo, 
ponte e mesencéfalo.

A Figura 19 ilustra o tronco encefálico e os nervos cranianos para melhor compreensão das 
explicações a seguir.

Figura 19 – Tronco encefálico e nervos cranianos
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(Continua)
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(C) Vista posterior
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Fonte: Elaborada pela autora com base em Netter, 2004, p. 115.

A face anterior do bulbo é dividida ao meio pela denominada fissura mediana anterior, con-
tínua com a medula e que termina superiormente, no limite entre o bulbo e a ponte, formando 
o forame cego.

De cada lado da porção final dessa fissura podemos observar duas saliências triangulares, as 
pirâmides do bulbo, formadas pela passagem dos tratos motores descendentes (corticoespinais). 
Parte das fibras desses tratos cruza a linha mediana na porção inferior do bulbo, formando a de-
cussação das pirâmides.

O fato de essas fibras cruzarem para o lado oposto explica o porquê de as lesões encefálicas que 
atingem o córtex motor, como acidentes vasculares encefálicos, provocarem prejuízos motores do 
lado oposto do corpo.

Lateralmente às pirâmides, elevações ovais são denominadas olivas do bulbo e estão relacio-
nadas a núcleos olivares profundos envolvidos com o movimento voluntário. A face posterior do 
bulbo também é dividida pelo sulco mediano posterior, o qual termina na ponte. Lateralmente 
ao sulco, temos, lado a lado, os tubérculos grácil e cuneiforme, elevações arredondadas formadas 
pela presença dos núcleos grácil e cuneiforme. Esses núcleos possuem os neurônios secundários 
sensoriais que fazem sinapse com as fibras provenientes dos funículos posteriores da medula. Suas 
fibras cruzam a linha mediana e seguem ao tálamo, onde realizam a sinapse. Os neurônios talâmi-
cos, por sua vez, seguem ao córtex sensorial para percepção das sensações de tato fino, vibração, 
pressão e propriocepção.
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Logo acima do bulbo temos a ponte, porção 
mais dilatada do tronco encefálico, formada, 
em sua maior parte, por fibras de passagem – 
que entram e saem do cerebelo formando os pe-
dúnculos cerebelares – e pelas fibras dos tratos 
ascendentes e descendentes.

Sua face anterior é marcada por finos sul-
cos transversais formados pelos feixes de fibras 
que se unem posterolateralmente para dar ori-
gem aos grandes pedúnculos cerebelares médios. 
Ainda na face anterior, a presença da artéria ba-
silar que ascende na linha mediana forma uma 
impressão local, a chamada fossa basilar.

Posteriormente, se retirarmos o cerebelo, 
abrimos uma cavidade losângica chamada IVº 
ventrículo, contínuo inferiormente com o canal 
central do bulbo e da medula e superiormente 
com o aqueduto do mesencéfalo.

O IVº ventrículo é uma das cavidades profun-
das do encéfalo que contém estruturas respon-
sáveis pela produção do líquido cérebro-espinal,  
o denominado plexo corioide. Todos os ventrí-
culos estão ligados entre si por meio de canais e 
ductos e ao espaço subaracnoideo por forames 
no IVº ventrículo. Qualquer obstrução na circu-
lação ou redução na absorção desse líquido faz 
com que ele se acumule nos ventrículos, causando  
o quadro de hidrocefalia.

A última porção do tronco encefálico é o 
mesencéfalo, logo acima da ponte. Sua face 
anterior é marcada pela presença dos pedún-
culos cerebrais, de cada lado da linha mediana, 
formados pelas fibras descendentes corticoes-
pinais. Posteriormente, o teto do mesencéfa-
lo é formado por quatro projeções esféricas,  

os corpos geniculados superior e inferior, cujos 
núcleos profundos a eles estão relacionados 
à audição e à visão. Outro núcleo importante 
localizado no assoalho do mesencéfalo, a cha-
mada substância negra, está relacionado aos nú-
cleos da base do telencéfalo. Os neurônios des-
sa estrutura são mais escuros pela presença do 
pigmento neuromelanina. A substância negra 
do mesencéfalo é produtora de dopamina, um 
neurotransmissor envolvido no controle dos 
movimentos voluntários, e a degeneração de 
seus neurônios é a principal causa da Doença 
de Parkinson.

Dez dos 12 pares de nervos cranianos pos-
suem origem aparente no tronco encefálico.  
A origem aparente de um nervo é o local do qual 
parte de suas fibras parecem emergir, porém os 
corpos de seus neurônios podem estar localiza-
dos em outras estruturas – por exemplo, no ner-
vo vestibulococlear, os corpos de seus neurônios 
estão no interior do osso temporal. A diferença 
entre os nervos cranianos e os nervos periféricos 
relacionados à medula é que apenas alguns deles 
são mistos, ao passo que outros são exclusiva-
mente sensitivos e outros motores.

Para descrever os dez pares relacionados ao 
tronco encefálico, será necessário descrever os 
outros dois que não estão. O primeiro par de 
nervo craniano é formado pelas fibras sensoriais 
que partem da retina, o nervo óptico (Iº par, sen-
sorial), responsável pela percepção das imagens 
(visão). Uma parte dessas fibras está nas órbitas 
do crânio relacionadas ao bulbo do olho e sua 
continuação forma o quiasma óptico, que pode 
ser visualizado inferiormente ao hipotálamo.
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O segundo par, o nervo olfatório (IIº par, sensorial), não possui a estrutura organizada de um 
nervo, pois é formado por um conjunto de neurônios distribuídos na mucosa olfatória da concha 
nasal superior, cujas fibras atravessam a lâmina cribriforme do osso etmoide para fazer sinapse 
no bulbo olfatório que tem continuidade com o trato olfatório, ambos localizados na face inferior 
do lobo frontal no telencéfalo. O nervo olfatório é responsável pela transmissão das informações 
olfatórias para percepção dos odores.

O terceiro par é denominado nervo oculomotor (IIIº par, misto), responsável pela inervação 
de parte dos músculos esqueléticos que movimentam os olhos, tendo origem aparente entre os 
pedúnculos cerebrais do mesencéfalo. Por ele passam também fibras sensoriais autonômicas que 
controlam a musculatura lisa dos olhos. Na face posterior do mesencéfalo, abaixo dos corpos ge-
niculados, temos a origem aparente do nervo troclear (IVº par, motor), que também inerva um 
músculo do bulbo do olho.

O nervo trigêmeo (Vº par, misto) está localizado na ponte, lateralmente, antes da formação do 
pedúnculo cerebelar médio. Esse nervo é responsável por toda inervação sensorial superficial da 
face e dos dentes e pelo controle motor da mastigação. O sexto par é o nervo abducente (VIº par, 
motor), também relacionado ao movimento ocular, e está localizado de cada lado da linha media-
na, no limite entre a ponte e o bulbo (sulco bulbopontino).

O nervo facial (VIIº par, misto) e o nervo vestibulococlear (VIIIº par, sensitivo) emergem late-
ralmente no sulco bulbopontino. O nervo facial inerva a musculatura da expressão facial e possui 
fibras sensoriais relacionadas à percepção do paladar, já o nervo vestibulococlear relaciona-se à 
audição e ao equilíbrio.

O nono par, nervo glossofaríngeo (IXº par, misto), tem relação com a deglutição, salivação 
(fibras autonômicas) e percepção do paladar. Pode ser visualizado posteriormente às olivas, logo 
acima do nervo vago (Xº par, misto). Este, por sua vez, é um nervo com ampla distribuição pelo 
corpo, fornecendo inervação autonômica parassimpática, sensorial e motora para a maior parte 
das vísceras corporais.

Inferiormente ao nervo vago, temos uma parte do nervo acessório (raiz craniana). O XIº par de 
nervo craniano é motor e alguns autores o consideram parte do nervo vago por ele controlar a de-
glutição. Já sua porção espinal (na medula) inerva os músculos trapézio e esternocleidomastoideo.  
O último par de nervo craniano é o nervo hipoglosso (XIIº par, motor), localizado à frente das olivas. 
Ele inerva os músculos que controlam os movimentos da língua.

O tronco encefálico se comunica posteriormente com o cerebelo por meio da ponte e seus 
pedúnculos cerebelares. A nomenclatura da segunda parte do encéfalo significa pequeno  
cérebro, devido ao cerebelo possuir praticamente tantos neurônios quanto o cérebro. Curiosamente, 
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ele detém os maiores e os menores neurônios do sistema nervoso, relacionados ao controle dos 
movimentos voluntários, da postura e do equilíbrio.

Localizado na fossa posterior do crânio, mais especificamente na fossa cerebelar, é separado 
superiormente do cérebro por uma invaginação da lâmina interna da dura-máter, o chamado ten-
tório do cerebelo.

A substância cinzenta do cerebelo predomina em sua superfície, formando o córtex cerebe-
lar. Profunda ao córtex está a substância branca formada por fibras de entrada e de saída e os 
núcleos profundos do cerebelo, aglomerados de corpos de neurônios que dão origem às vias 
de saída. O cerebelo (Figura 20) é formado por dois hemisférios, um direito e um esquerdo,  
unidos por uma estrutura semelhante a um verme, o denominado verme do cerebelo.

Figura 20 – Cerebelo em vista medial de corte sagital mediano
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Fonte: Elaborada pela autora com base em Netter, 2004, p. 115.

A última região do encéfalo é o cérebro, responsável por diversas funções, mas principalmente 
pelo processamento das informações sensoriais para que se tornem conscientes, pelo planejamen-
to e comando motor, pelo armazenamento de vários tipos de memória (motora, visual, olfativa, 
afetiva etc.) e pela associação entre as regiões encefálicas.

O cérebro é dividido em diencéfalo e telencéfalo. O diencéfalo (Figura 21) é a porção mais 
antiga, embriologicamente é contínuo inferiormente com o mesencéfalo do tronco encefálico e 
limitado superiormente pelo corpo caloso do telencéfalo.
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Figura 21 – Diencéfalo em vista medial de corte sagital medianoVista medial de corte sagital mediano
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O tracejado em vermelho indica a região banhada pelo IIIº ventrículo. 

Fonte: Elaborada pela autora.

A estrutura mais evidente dessa região é o tálamo, elemento ovoide, formado por um conjunto 
de núcleos e fibras. O tálamo é considerado a estação de retransmissão encefálica, uma vez que 
a maioria das informações sensoriais, exceto as olfatórias, faz sinapse em algum de seus núcleos 
antes de seguir ao córtex cerebral.

Abaixo do tálamo temos uma área triangular (chamada hipotálamo) que contém núcleos rela-
cionados com a atividade endócrina. Do assoalho do hipotálamo projeta-se uma haste em que se 
prende a hipófise, importante glândula endócrina que regula a função de vários órgãos.

Acima e posteriormente ao tálamo está o epitálamo, área considerada parte do sistema lím-
bico, que controla as emoções. No epitálamo temos outra glândula endócrina, a glândula pineal, 
responsável pela regulação de atividades cíclicas como o sono. As paredes do diencéfalo formam 
o IIIº ventrículo, que se comunica com o IVº ventrículo por meio do aqueduto do mesencéfalo.

O telencéfalo (Figura 22) é a porção mais volumosa e superficial do cérebro, envolvendo quase 
todo o diencéfalo. Sua superfície é formada por sulcos que delimitam os giros cerebrais, responsá-
veis por aumentar a superfície telencefálica, formada pelo córtex cerebral.
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Figura 22 – O telencéfalo
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(C) Vista anterior de corte frontal
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A formação dos giros cerebrais permite que uma grande área seja alojada dentro da cavidade craniana. Observe como 
a fissura longitudinal do cérebro divide os hemisférios cerebrais, mas o corpo caloso os une. É possível visualizar a 
comunicação entre os ventrículos laterais do telencéfalo e o IIIº ventrículo do diencéfalo.

Fonte: Elaborada pela autora.
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O córtex cerebral está distribuído por dois 
hemisférios, o direito e o esquerdo, separados 
um do outro na fissura longitudinal pela foice 
do cérebro, outra invaginação da lâmina interna 
da dura-máter craniana.

Cada hemisfério cerebral é dividido em lo-
bos por sulcos profundos e unido internamen-
te por uma grande comissura, o corpo caloso.  
O sulco central parte da fissura longitudinal do 
cérebro praticamente na metade superior dos 
hemisférios e desce pela face lateral quase até 
alcançar outro sulco, o sulco lateral.

O sulco central divide o telencéfalo em lobo 
frontal, anteriormente, e lobo parietal, posterior-
mente. O sulco lateral delimita o lobo temporal 
dos lobos supracitados. À frente do sulco central, 
um importante giro deve ser mencionado, o giro 
pré-central, no lobo frontal. Esse giro forma o 
córtex motor primário e contém os corpos dos 
neurônios que dão origem aos tratos corticoespi-
nais, responsáveis pelo comando motor.

Ainda no lobo frontal temos as áreas respon-
sáveis pela memória motora e pelo planejamento 
motor. Imediatamente posterior ao sulco cen-
tral, no lobo parietal, temos o giro pós-central, 
que contém os corpos dos neurônios que rece-
bem as aferências sensoriais do tato, proprio-
cepção, temperatura e dor, formando o córtex 
somatossensorial.

A porção mais posterior do telencéfalo for-
ma o lobo occipital, porém na superfície exter-
na sua delimitação não é visível, mas na face 
medial temos o sulco parieto-occipital, que faz a 
divisão nítida entre os lobos parietal e occipital.

O lobo occipital está relacionado à visão. 
Existe ainda um lobo límbico, sendo que parte 
dele pode ser visualizado ao afastarmos os lo-
bos frontal e temporal pelo sulco lateral, em que 
veremos os giros do lobo da ínsula. Outra parte 
está superiormente ao corpo caloso, representa-
do pelo giro do cíngulo.

O telencéfalo possui os outros dois ventrí-
culos, os ventrículos laterais, que recebem essa 
nomenclatura por estarem localizados lateral-
mente em relação aos demais, em cada hemis-
fério cerebral.

A substância branca telencefálica é for-
mada por fibras que se dispõem em diversas 
direções, parte das vias ascendente, descen-
dente e de associação entre áreas encefálicas. 
Temos ainda, profundos na substância branca, 
os núcleos da base, importantes conjuntos de 
corpos de neurônios responsáveis pela apren-
dizagem e pelo controle dos movimentos.  
A lesão, mesmo que parcial, dos núcleos da 
base leva a distúrbios motores que caracteri-
zam a Doença de Parkinson e as coreias, como 
a Coreia de Huntington.

O córtex cerebral já foi completamente ma-
peado e cada parte dos giros cerebrais contém 
neurônios específicos para uma determinada 
função, além de corresponder a uma certa área 
do corpo. Como mencionado anteriormente, 
no giro pós-central do lobo parietal, temos o 
córtex somestésico ou somatossensorial, res-
ponsável pela percepção das sensibilidades tá-
til, proprioceptiva, dolorosa e térmica. Toda a 
sensibilidade da região da face se projeta para 
a mesma localidade nesse giro, ao passo que a 
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sensibilidade das mãos se dirige para outra área, mas ainda no giro pós-central. Isso acontece para 
todas as demais áreas do corpo, o que é denominado de somatotopia.

É importante compreender que as áreas corticais, apesar de distintas, comunicam-se por inter-
médio de fibras de associação, que permitem a composição de comportamentos elaborados, como 
sentir o cheiro de uma comida e se lembrar da comida que a avó preparava durante a sua infância, 
ou a elaboração da comunicação por meio da fala e muitos outros.

Além disso, o sistema nervoso é capaz de “filtrar” informações, principalmente sensoriais, 
como quando você está concentrado estudando e não percebe que a televisão está ligada ou que o 
ar-condicionado está fazendo ruídos.

O sistema nervoso é um campo muito explorado, porém não muito “descoberto” e possui até 
mesmo uma ciência própria para o seu estudo, a neurociência.

Considerações finais

Finalizamos a descrição anatômica das estruturas que compõem o sistema nervoso e suas 
principais funções. Vimos que o tecido nervoso é composto por células de sustentação e neurô-
nios, os quais formam redes ou vias de comunicação elétrica, por meio dos potenciais de ação, e 
química, por meio das sinapses. Ainda há muito a ser descoberto e a neurociência tem bastante 
trabalho pela frente. Entretanto, o que foi descrito até aqui – como as divisões do sistema ner-
voso, seus componentes, como eles se relacionam e a função de cada um – permitirá que você 
compreenda boa parte do pouco que sabemos sobre esse complexo sistema e que entenda como 
os demais sistemas são influenciados por ele.

Ampliando seus conhecimentos

• No capítulo 10 da obra de Silverthorn (2017), você vai compreender como os receptores sen-
soriais funcionam por meio da incidência de um tipo específico de estímulo. Além disso,  
o capítulo explica como os estímulos podem seguir por vias diferentes, possuir intensidades 
variadas e como o ser humano é capaz de identificar o local em que esse estímulo incidiu em 
seu corpo, assim como possibilita maior entendimento do modo com que o SNC integra essas 
informações sensoriais para que sejam percebidas pelo organismo.

• Ao descrevermos as divisões do sistema nervoso, mencionamos que o sistema nervoso autô-
nomo é responsável pela atividade motora visceral e que seus componentes fazem parte do 
sistema nervoso periférico. Alguns desses componentes foram descritos, no entanto a ma-
neira com que essa porção do SNP é formada e como inerva seus órgãos-alvo está descrita 
detalhadamente no capítulo 11 da mesma obra de Silverthorn.

SILVERTHORN, D. U. Fisiologia humana: uma abordagem integrada. 7. ed. Porto Alegre: 
Artmed, 2017.
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Atividades

1. Alex sofreu um sério acidente de motocicleta e fraturou o dente do áxis e parte da vértebra 
C III, cujos fragmentos se alojaram na região do segmento C II da medula espinal. Apesar 
de estar abalado com o ocorrido, Alex se preocupa em compreender as possíveis sequelas 
motoras. De acordo com o que foi descrito sobre a medula espinal e as vias motoras, quais as 
possíveis sequelas que Alex pode apresentar?

2. Ana está em trabalho de parto e será submetida a uma cesariana. Na sala de cirurgia, o anes-
tesista se apresenta e solicita que Ana se deite em decúbito lateral (de lado) e em posição 
fetal (encolhida). O médico explica que administrará a anestesia dentro do canal da coluna 
vertebral e Ana, assustada, pergunta: “Mas doutor, isso não é perigoso? Não pode atingir 
minha medula e me deixar ‘paralítica’?”. O médico diz para ela não se preocupar, pois não 
existe esse risco, e então faz a administração do medicamento. Ana, rapidamente, passa a 
não sentir mais nada abaixo do tórax. Com base nisso, responda:

a) Como é possível o médico saber que a administração do anestésico não vai atingir a me-
dula espinal?

b) Que nome recebe o espaço em que o anestésico foi administrado?

3. Renan tem 72 anos de idade, é hipertenso e diabético. Em um exame de rotina, o médico 
solicitou uma angiografia (exame dos vasos sanguíneos) cerebral e verificou que Renan de-
senvolveu um aneurisma (dilatação de um vaso sanguíneo) na artéria que irriga a face lateral 
do telencéfalo, bem na posição do sulco central. Se esse aneurisma se romper e Renan sobre-
viver, a hemorragia local pode causar quais tipos de sequelas? Explique.
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Objetivos de aprendizagem:

 ◆ conhecer a anatomia e as funções do coração e de cada tipo de vaso sanguíneo;

 ◆ compreender as funções de cada estrutura cardíaca;

 ◆ compreender os fatores que determinam e controlam o fluxo sanguíneo, como a 
pressão e a resistência;

 ◆ correlacionar a função dos potenciais de ação cardíacos ao sistema de condução 
e às células miocárdicas;

 ◆ conhecer o ciclo cardíaco e a função do sistema nervoso autônomo sobre a ativi-
dade cardíaca.

Anatomofisiologia do 
sistema cardiovascular
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O ano é 1984 e o diretor norte-americano Steven Spielberg exibe nas telas dos cinemas um de 
seus maiores sucessos, Indiana Jones e o Templo da Perdição. Em uma das cenas, um sacerdote 
repete palavras indecifráveis, enquanto um homem franzino é colocado preso em uma gaiola. 
O sacerdote se volta ao homem assustado e coloca sua mão sobre o tórax dele. Ainda dizendo as 
palavras (provavelmente em alguma língua ancestral), gira seus dedos em cuia, até que em certo 
momento sua mão se aprofunda no tórax do prisioneiro. O sacerdote retira a mão segurando algo 
e se volta aos discípulos que os assistiam “hipnotizados”. Levando a mão ao alto, mostra à plateia o 
coração recém-extirpado e ainda batendo.

A cena é muito interessante e, apesar de não ter cunho científico algum, ser pura ficção,  
o coração bater fora do tórax não é algo impossível. Neste capítulo, vamos ver como isso pode 
acontecer, além de descrevermos como o sistema cardiovascular se organiza para que o coração 
consiga executar sua função de gerar força suficiente para que o sangue flua a todos os órgãos, 
fornecendo nutrientes e recolhendo as excretas do metabolismo celular.

5.1 O sistema cardiovascular

O sistema cardiovascular é formado pelo coração (órgão muscular capaz de se contrair), pelos 
vasos sanguíneos (tubos que variam de espessura e composição, entram e saem do coração e dos 
demais órgãos) e pelo sangue (líquido viscoso e avermelhado que flui por essas estruturas com a 
finalidade de carrear os nutrientes necessários ao metabolismo celular e retirar os produtos finais 
desse metabolismo para serem excretados). Para compreender os mecanismos pelos quais cada 
estrutura desse sistema executa sua função, é necessário entender como se organizam, bem como 
sua morfologia.

Na Figura 1, a seguir, podemos visualizar uma representação do sistema cardiovascular e as 
trocas gasosas que ocorrem nos pulmões e nos tecidos.

5
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Figura 1 – Sistema cardiovascular e trocas gasosas nos pulmões e tecidos
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Fonte: Elaborada pela autora.

O sangue que sai do coração segue dois trajetos: a circulação pulmonar, que recebe o sangue 
rico em gás carbônico (CO2), e a circulação sistêmica, que recebe o sangue rico em oxigênio (O2). 
À medida que os vasos sanguíneos se afastam do coração, tornam-se menores e mais numerosos, 
até que nos órgãos formam-se os capilares – os menores vasos sanguíneos. Na circulação sistêmica, 
o sangue nos capilares é responsável pela transferência do O2 e de outros nutrientes às células e 
pela coleta de CO2 e outros catabólitos1. Na circulação pulmonar, o sangue nos capilares libera o 
CO2 para os alvéolos pulmonares e capta o O2. Apesar de serem caminhos diferentes, os dois tipos 
de circulação se encontram no coração, pois a circulação pulmonar inicia do lado direito do cora-
ção e termina do lado esquerdo, enquanto a circulação sistêmica faz o contrário.

5.1.1 Anatomia do sistema cardiovascular

O coração é a personagem principal, por assim dizer, do sistema cardiovascular. A contração  
desse órgão promove a maior parte do trabalho necessário para que o sangue flua ao longo dos 
vasos sanguíneos. Podemos, portanto, compará-lo a uma bomba hidráulica. Para se contrair,  
sua estrutura é basicamente formada por tecido muscular, o miocárdio.

1 Produtos residuais gerados pelo metabolismo celular.
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O tecido muscular cardíaco tem muitas semelhanças com o músculo esquelético, por exemplo 
a presença do arranjo transversal das miofibrilas, que dá aparência estriada. Entretanto, as diferen-
ças entre os dois músculos estriados são mais numerosas.

De acordo com Ross e Pawlina (2017), a fibra muscular cardíaca é ramificada, geralmente tem 
apenas um núcleo posicionado no centro da célula e suas extremidades se acoplam às células 
adjacentes por meio dos discos intercalares. Estes têm alta densidade de proteínas de adesão,  
os desmossomos, que ancoram as membranas plasmáticas (sarcolema) vizinhas, e junções comu-
nicantes, responsáveis pela transmissão extremamente rápida dos sinais elétricos gerados de uma 
célula à outra. Observe a ultraestrutura do tecido muscular cardíaco na Figura 2 a seguir.

Figura 2 – O tecido muscular cardíaco e a fibra muscular cardíaca
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Fonte: Elaborada pela autora.

Como afirmam Moore, Dalley e Agur (2014), as fibras musculares cardíacas se ancoram em 
um esqueleto fibroso de tecido conjuntivo para formar a estrutura piramidal do coração, que é 
dividida em quatro câmaras, dois átrios e dois ventrículos. Vamos conhecer um pouco mais sobre 
o coração na Figura 3 a seguir.
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Figura 3 – Coração e direção do fluxo sanguíneo pelas câmaras cardíacas e grandes vasos
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Os vasos sanguíneos em azul representam o sangue venoso (rico em CO2); os vasos sanguíneos em vermelho 
representam o sangue arterial (rico em O2). Os números indicam a direção do fluxo sanguíneo.

Fonte: Elaborada pela autora.

O lado direito do coração é formado pelo átrio direito e pelo ventrículo direito, que se comu-
nicam por meio de uma abertura no esqueleto fibroso em que ancoram três válvulas, formando a 
denominada valva atrioventricular (AV) direita (tricúspide).

O lado esquerdo do coração também é formado por um átrio e um ventrículo (esquerdos), que 
se comunicam por outra abertura no esqueleto fibroso cardíaco, porém nessa abertura ancoram-se 
apenas duas válvulas, formando a chamada valva atrioventricular (AV) esquerda (bicúspide).

As câmaras direitas não se comunicam com as esquerdas devido à presença de septos mus-
culares: o septo interatrial entre os átrios e o septo interventricular entre os ventrículos. Os átrios 
são considerados as câmaras de recepção do coração, pois o átrio direito recebe todo o retorno 
venoso (“sangue que volta”) do corpo, rico em CO2, por meio das denominadas veias cavas,  
e o átrio esquerdo recebe o retorno venoso 
pulmonar, rico em O2, por meio das chamadas 
veias pulmonares.

Ambos os átrios possuem uma projeção an-
terior de sua parede, denominadas de aurículas. 
Já os ventrículos são as câmaras de propulsão, 
pois, ao contraírem-se, ejetam o sangue para 
uma artéria que o distribuirá pela circulação 
sistêmica ou pela circulação pulmonar.

Todo vaso sanguíneo sai do coração 

por meio de um ventrículo e é uma 

artéria; e todo vaso sanguíneo re-

torna ao coração por meio de um 

dos átrios e é uma veia.
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Nesse caso, o ventrículo esquerdo ejeta o sangue para a aorta, a maior artéria do nosso orga-
nismo, e inicia a circulação sistêmica. Em relação ao ventrículo direito, o sangue é ejetado para 
o tronco pulmonar, outra artéria que dará origem às chamadas artérias pulmonares, iniciando a 
circulação pulmonar. Em conjunto, as veias e artérias que chegam e partem do coração são deno-
minadas de grandes vasos cardíacos.

O coração possui um ápice voltado para baixo e para a esquerda, uma base voltada para trás 
(“face” posterior) e quatro faces, como podemos observar na Figura 4 a seguir.

Figura 4 – Orientação das faces cardíacas e anatomia externa do coração
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Fonte: Elaborada pela autora com base em Drake, Vogl e Mitchell, 2010, p. 157.

(B) Anatomia externa do coração
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O átrio direito faz parte da base do coração, ou seja, está localizado posteriormente e não é possível visualizá-lo 
nessa ilustração. 

Fonte: Elaborada pela autora.



Anatomia e fisiologia humanas182

A face diafragmática é a face mais inferior que repousa sobre o músculo diafragma, o qual 
separa as cavidades do tórax e do abdome. As faces pulmonares direita e esquerda estão relacio-
nadas aos pulmões e, por fim, a face esternocostal é a face anterior, imediatamente posterior ao 
esterno e às cartilagens costais. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, o coração não está 
localizado “do lado esquerdo do peito”, mas ocupa o espaço central da cavidade torácica, local 
denominado mediastino.

As paredes internas das câmaras cardíacas possuem características morfológicas importantes 
que possibilitam o bom funcionamento cardíaco. Vejamos a anatomia das câmaras cardíacas na 
Figura 5 a seguir.

Figura 5 – Anatomia das câmaras cardíacas
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Observe as cordas tendíneas fixadas no ápice dos músculos papilares. O ventrículo esquerdo possui maior massa 
(hipertrofia) que o ventrículo direito. As veias pulmonares direitas são observadas à direita da imagem, porém estão 
entrando no átrio esquerdo na base (face posterior) do coração. 

Fonte: Elaborada pela autora.

O átrio direito possui as aberturas das veias cavas, denominadas óstios da veia cava superior e 
da veia cava inferior, e na parede que forma o septo interatrial existe uma depressão com formato 
oval denominada fossa oval. A fossa oval se desenvolve pelo fechamento da comunicação entre os 
dois átrios que existe durante a vida intrauterina, chamado forame oval.

Vimos que o átrio direito se comunica com o ventrículo direito por meio de uma abertura,  
o óstio AV direito, em que se fixam as três válvulas da valva AV direita. Essas válvulas são consti-
tuídas por tecido conjuntivo e possuem formato triangular, sua base se fixa ao óstio e o ápice – que 
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possui finas cordas de tecido conjuntivo – se projeta para o interior do ventrículo, local em que as 
cordas tendíneas se prendem a projeções da parede do miocárdio ventricular, os músculos papila-
res. Veremos adiante que os músculos papilares e cordas tendíneas são importantes para manter as 
valvas AV fechadas durante a contração cardíaca.

O ventrículo direito se comunica com uma artéria, o tronco pulmonar e o limite entre essa câ-
mara e o início da artéria é marcado pela presença da valva pulmonar, que possui três válvulas de 
formato semilunar.

No átrio esquerdo, observamos os quatro óstios das quatro veias pulmonares. A valva AV 
esquerda se prende aos músculos papilares do ventrículo esquerdo de modo semelhante ao lado 
direito, porém do lado esquerdo existem apenas duas válvulas. Uma característica que chama 
atenção é que o ventrículo esquerdo é hipertrofiado em relação ao ventrículo direito, e essa 
hipertrofia2 se estende ao septo interventricular, que separa os ventrículos. A explicação desse 
fato decorre de o ventrículo esquerdo gerar mais força para propulsionar o sangue para o corpo 
todo, ao passo que o ventrículo direito ejeta sangue apenas aos pulmões, gerando menos força. 
O ventrículo esquerdo ejeta sangue em direção à aorta, a qual também tem seu início marcado 
pela presença da valva aórtica.

As valvas cardíacas são extremamente importantes para a ejeção e o direcionamento adequado 
do fluxo sanguíneo dentro do coração e também para as grandes artérias. Como veremos ao estu-
dar o ciclo cardíaco, as valvas se fecham e impedem refluxo de sangue para a câmara de onde ele 
saiu, fornecendo apenas uma direção para o sangue seguir.

A parede cardíaca é formada por três camadas bem diferenciadas, as quais vamos conhecer na 
Figura 6 a seguir.

Figura 6 – Camadas da parede cardíaca e pericárdio
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Fonte: Elaborada pela autora.

2 Processo de aumento do volume celular.
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A camada mais profunda da parede cardíaca 
é o endocárdio – formado por uma camada úni-
ca de células epiteliais pavimentosas –, que re-
veste as paredes internas das câmaras cardíacas 
e é contínuo com a camada interna dos vasos 
sanguíneos (túnica íntima).

A camada média é a mais espessa e se cha-
ma miocárdio, constituída por músculo estriado 
cardíaco, muitos vasos sanguíneos (capilares) 
e sendo responsável pela contração (sístole) 
e pelo relaxamento (diástole) do coração para 
bombeamento do sangue.

A camada mais superficial é denominada 
epicárdio, constituído por uma serosa. As lâmi-
nas serosas são formadas por uma camada de 
células epiteliais que secretam líquido seroso 
semelhante ao plasma sanguíneo. No caso do 
epicárdio, essa serosa também é rica em tecido 
conjuntivo frouxo e possui tecido adiposo em 
quantidades variáveis. É pelo epicárdio que en-
tram e saem os vasos sanguíneos que irrigam e 
drenam o coração. Essa última camada também 
faz parte do revestimento cardíaco, o pericárdio.

O pericárdio reveste toda a superfície car-
díaca e as raízes dos grandes vasos, fornecendo 
proteção ao órgão, e, além disso, fixa o coração 
ao diafragma inferiormente pelo ligamento peri-
cárdico-frênico. Esse revestimento é dividido em 
pericárdio fibroso e pericárdio seroso. A parte 
mais superficial é mais espessa e fibrosa, rica em 
tecido conjuntivo denso, e compõe o pericárdio 
fibroso ou lâmina fibrosa do pericárdio.

O pericárdio seroso é subdividido em duas lâ-
minas finas serosas. A primeira reveste a superfí-
cie interna do pericárdio fibroso e é denominada 

lâmina parietal do pericárdio seroso. A segunda 
lâmina é, na verdade, o epicárdio descrito ante-
riormente, que reveste a superfície do coração e, 
por esse motivo, também pode ser denominado 
de lâmina visceral do pericárdio seroso.

Entre as duas lâminas serosas, o líquido se-
cretado por suas células permanece em um es-
paço chamado cavidade pericárdica e permite 
o deslizamento da parede do coração com o 
menor atrito possível. Entretanto, esse líquido é 
drenado constantemente pelos capilares linfáti-
cos, já que seu acúmulo prejudicaria a sístole e a 
diástole cardíacas.

Mencionamos anteriormente que a aorta re-
cebe o sangue oxigenado do ventrículo esquer-
do e o distribui aos demais órgãos, então agora 
vamos verificar os principais ramos da aorta 
que realizam essa distribuição de sangue aos ór-
gãos, conforme mostra a Figura 7 a seguir.
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Figura 7 – Divisões da aorta e seus principais ramos

(A) Visão geral anterior dos principais ramos da aorta
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Fonte: Adaptada de Tortora e Nielsen, 2017, p. 535.

A porção inicial da aorta é denominada de aorta ascendente, e está localizada posteriormente 
ao tronco pulmonar, levemente à direita do corpo. Sua continuação forma o arco da aorta, voltado 
para trás e para a esquerda do corpo. Em seguida, a aorta inicia um trajeto descendente, passando 
pelo tórax e pelo abdome, em íntima relação com os corpos vertebrais da coluna – aqui ela é deno-
minada de parte torácica e parte abdominal da aorta descendente, ou simplesmente aorta torácica 
e aorta abdominal, respectivamente.

A parte abdominal da aorta termina na altura da vértebra L IV, quando ela se divide para formar 
as artérias ilíacas comuns direita e esquerda. Em todo esse trajeto, a aorta não irriga diretamente  
órgão algum, mas envia os principais ramos que vão fornecer suprimento sanguíneo a eles.

A circulação sistêmica inicia-se no ventrículo esquerdo, que ejeta sangue para a parte ascen-
dente da aorta. Os primeiros ramos da aorta são as artérias coronárias direita e esquerda, que emer-
gem da aorta ascendente assim que ela se forma. A descrição detalhada das artérias coronárias será 
feita juntamente às veias cardíacas, mais adiante.



Anatomia e fisiologia humanas186

No arco da aorta, temos três ramos que da-
rão origem às artérias que irrigam os membros 
superiores e estruturas da cabeça e do pesco-
ço. O primeiro deles é o tronco braquiocefálico 
(braquio refere-se ao braço e cefálico à cabeça), 
que após curto trajeto ascendente se bifurca 
formando a artéria subclávia direita – que se-
gue em direção ao membro superior direito –  
e a artéria carótida comum direita – que sobe 
pela região lateral direita do pescoço e bifurca-se 
na altura do ângulo da mandíbula para formar a 
artérias carótidas externa e interna.

A carótida externa, por sua vez, realiza a vas-
cularização de estruturas do lado direito do pes-
coço e superfície da cabeça, e a artéria carótida 
interna contribui para a vascularização encefá-
lica em seu lado direito. Os pulsos das artérias 
carótidas comuns podem ser facilmente palpa-
dos na região lateral superior do pescoço.

O segundo e o terceiro ramos do arco da 
aorta são as artérias carótida comum esquerda 
e subclávia esquerda, ou seja, não se forma um 
tronco braquiocefálico que dá origem a essas 
artérias, elas partem diretamente do arco da 
aorta. A artéria subclávia esquerda se dirige ao 
membro superior esquerdo, enquanto a arté-
ria carótida comum esquerda sobe pela região  
esquerda do pescoço e também se divide em 
artérias carótidas externa e interna. Ambas as 
artérias irrigam estruturas análogas ao lado di-
reito, porém do lado esquerdo.

A aorta torácica inicia-se ao final do arco 
da aorta e, em seu trajeto descendente pelo tó-
rax, envia ramos às estruturas torácicas, como 
músculos intercostais, esôfago, brônquios, 

diafragma, entre outras. Ao atravessar o mús-
culo diafragma pelo hiato aórtico, passa a ser 
denominada de aorta abdominal.

Seus primeiros ramos são as pequenas arté-
rias para o m. diafragma e, logo abaixo, temos 
um ramo anterior único chamado tronco celíaco, 
que se ramifica e dá origem às artérias esplênica 
(para o baço), gástrica esquerda (para o estôma-
go) e hepática comum (para o fígado, pâncreas, 
estômago e duodeno).

Outro ramo único e anterior parte da aorta 
abdominal abaixo do tronco celíaco, a artéria 
mesentérica superior, que irriga o intestino del-
gado e a parte inicial do intestino grosso (até o 
final do colo transverso). Na sequência, temos 
ramos duplos, as artérias renais direita e esquer-
da, que irrigam os rins e parte das glândulas su-
prarrenais. Depois, temos outro par de ramos, 
as artérias gonadais (testiculares para homens 
e ováricas para mulheres). Antes de se bifurcar,  
a aorta abdominal ainda fornece um ramo único  
anterior que irriga o restante do intestino gros-
so, a artéria mesentérica inferior.

Ao se bifurcar e formar as artérias ilíacas co-
muns direita e esquerda, a aorta abdominal dá 
origem às artérias que vão irrigar as estruturas 
pélvicas e os membros inferiores. Nesse sentido, 
cada artéria ilíaca comum se bifurca e forma a 
artéria ilíaca externa – a qual segue ao membro 
inferior do mesmo lado – e a artéria ilíaca inter-
na – que segue para a pelve, irrigando estruturas 
em um dos lados dessa região.

Vimos, então, que as artérias subclávias e 
as artérias ilíacas externas dão origem às ar-
térias dos membros superiores e inferiores, 
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respectivamente. Assim, vamos descrever as 
principais artérias desses membros.

As artérias subclávias recebem essa nomen-
clatura devido ao seu trajeto, já que elas passam 
logo abaixo das clavículas. Essas artérias enviam 
importantes ramos, como as artérias vertebrais 
direita e esquerda, que sobem pelos forames 
transversários das vértebras cervicais para irrigar 
parte do encéfalo. As artérias torácicas internas 
(também conhecidas como mamárias) são uns 
de seus ramos, muito utilizadas nas cirurgias de 
“pontes mamárias”, realizadas para revasculari-
zação do coração pós-infarto do miocárdio.

Na região escapular, cada artéria subclá-
via passa a ser denominada de artéria axilar e 
a enviar vários ramos para a região do ombro. 
Chegando à região da diáfise do úmero, a arté-
ria axilar passa a ser artéria braquial, com um 
trajeto medial no braço, passando para a face 
anterior no cotovelo (fossa cubital).

A artéria braquial envia ramos para irrigar 
estruturas do braço e do cotovelo e, além disso, 
a oclusão e a desoclusão dessa artéria pelo man-
guito do esfigmomanômetro3 é que permite a 
leitura dos valores de pressão arterial sistólica e 
diastólica com o uso do estetoscópio. Na porção 
distal da fossa cubital, a artéria braquial se bifur-
ca e dá origem a uma artéria lateral, a artéria ra-
dial, e a uma outra artéria medial, a artéria ulnar. 
Essas artérias irrigam estruturas no antebraço e 
se fundem (anastomosam) na mão para formar 
os arcos palmares superficial e profundo e as arté-
rias digitais.

3 Faixa que envolve o braço pertencente ao aparelho de aferir 
pressão arterial, o esfigmomanômetro.

Para os membros inferiores, temos as chama-
das artérias ilíacas externas ainda na pelve e que, 
ao atravessarem as regiões inguinais de cada lado, 
passam a ser denominadas de artérias femorais. 
Cada artéria femoral envia ramos para irrigar a 
região da coxa e, ao passar para a face posterior 
do joelho, região poplítea, passam a ser nomea-
das de artéria poplítea. Logo abaixo do joelho,  
a artéria poplítea se ramifica e dá origem às ar-
térias tibial anterior, tibial posterior e fibular, 
que irrigam as respectivas regiões. Além disso,  
a artéria tibial anterior forma a irrigação do 
dorso do pé, enquanto a artéria tibial posterior 
forma a irrigação da planta do pé.

As artérias carreiam sangue rico em O2 até os 
órgãos, porém suas paredes espessas não per-
mitem que o O2 e outros nutrientes se difundam 
aos tecidos. Dessa forma, à medida que as gran-
des artérias se afastam do coração, tornam-se 
cada vez mais delgadas e ramificadas, forman-
do médias e pequenas artérias, arteríolas e, por 
fim, os capilares sanguíneos.

Desde as grandes artérias até as arteríolas, 
esses vasos possuem três camadas denomina-
das túnicas. Vamos conhecer essas camadas e os 
diferentes tipos de vasos sanguíneos na Figura 
8 a seguir.
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Figura 8 – Tipos de vasos sanguíneos e suas paredes
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Fonte: Elaborada pela autora.

A camada mais superficial de um vaso sanguíneo é a túnica externa ou adventícia, formada por 
quantidade variável de fibras colágenas e elásticas. É por meio da túnica adventícia que chegam 
pequenos nervos autonômicos simpáticos, responsáveis pela alteração do diâmetro da luz do vaso 
(vasoconstrição e vasodilatação), e os vasos sanguíneos que irrigam (nutrem) o próprio vaso san-
guíneo, denominados vasa vasorum.

A camada média ou túnica média é formada, principalmente, por músculo liso disposto circu-
larmente, todavia, nas grandes artérias, existe grande quantidade de fibras elásticas entre as mus-
culares (artérias elásticas), que as tornam capazes de distender e retornar ao tamanho de repouso 
quando submetidas a altas pressões.

O músculo liso da camada média responde aos estímulos simpáticos, contraindo-se para pro-
mover a vasoconstrição, e ao cessar esses estímulos ocorre a vasodilatação. Por último, temos a 
túnica íntima, a camada mais profunda e que está em contato com o sangue. Ela é formada por 
uma camada de células epiteliais (células endoteliais) pavimentosas denominada de endotélio,  
o qual repousa sobre uma lâmina basal e uma lâmina elástica interna. As funções do endotélio são 
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variadas, vão desde a redução do atrito com o 
sangue até a secreção de substâncias vasoativas.

Sabe-se agora que as células endoteliais são par-
ticipantes ativas em várias atividades vasculares, 
incluindo influências físicas no fluxo sanguíneo, 
secreção de mediadores químicos produzidos 
localmente, que influenciam o estado contrátil 
do músculo liso sobrejacente do vaso, e assistên-
cia na permeabilidade capilar. Além disso, sua 
face luminal lisa facilita o fluxo eficiente do san-
gue, reduzindo o atrito superficial. (TORTORA; 
NIELSEN, 2017, p. 524)

Os capilares são os menores e mais delgados 
vasos sanguíneos do corpo humano. Possuem 
apenas a túnica íntima, com graus variados de 
aberturas em sua parede, denominadas fenestras. 
Essas fenestrações e o reduzido diâmetro dos ca-
pilares (5 µm a 10 µm) permitem que nutrientes, 
gases e outras substâncias se difundam do san-
gue aos tecidos e dos tecidos ao sangue.

Os capilares formam redes vasculares no in-
terior dos órgãos, denominadas leitos vascula-
res. A formação desses leitos é precedida pelas 
arteríolas, as menores artérias do organismo; 
essas arteríolas ainda possuem as três camadas 
vasculares e, antes de formar os capilares, sua 
camada média, muito espessa, cria um esfíncter 
pré-capilar ao redor da sua porção final. As alte-
rações no diâmetro do esfíncter pré-capilar são 
as responsáveis pelo controle do fluxo sanguíneo 
local e pelo controle da pressão arterial, como 
veremos quando tratarmos da hemodinâmica.

Além disso, os capilares possuem duas par-
tes, uma que se comunica com a porção arterial 
e outra que se comunica com a porção venosa. 
Esta última, na verdade, começa a se fundir para 
formar as vênulas, que, por sua vez, fundem-se 

para formar pequenas veias, depois médias 
veias e as grandes veias que desembocam no 
átrio direito.

As veias, assim como as artérias, possuem as 
mesmas três camadas, porém com estrutura mais 
delgada. Dizemos que as veias drenam o sangue 
dos tecidos e o conduz ao coração, e as veias que 
se fundem para formar veias cada vez maiores são 
tributárias dessas. Além disso, as veias possuem 
distribuição diferenciada das artérias e as veias 
dos membros superiores e inferiores têm valvas 
que impedem o fluxo retrógrado do sangue.

Na Figura 9, a seguir, vamos conhecer as 
principais veias e as suas tributárias.
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Figura 9 – Principais veias e suas tributáriasVisão geral anterior das principais veias
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Observe que as principais tributárias diretas da veia cava superior são as veias braquiocefálicas direita e esquerda. 
A porção inicial da veia cava inferior é formada pelas suas tributárias, veias ilíacas comuns direita e esquerda e, à 
medida que sobe pelo abdome em direção ao coração, recebe as tributárias provenientes de órgãos abdominais. Note 
também que as veias responsáveis pela drenagem dos intestinos, baço, pâncreas e estômago formam a veia porta do 
fígado, a qual leva os nutrientes absorvidos principalmente nos intestinos para serem metabolizados no fígado. Nesse 
caso, somente as veias hepáticas serão tributárias diretas da veia cava inferior. 

Fonte: Adaptada de Tortora e Nielsen, 2017, p. 555.

As veias distribuem-se ao longo do corpo como profundas e superficiais. As veias profundas, 
com algumas exceções, possuem trajeto semelhante ao das artérias e recebem a mesma nomen-
clatura que elas. Porém, nas partes livres dos membros, as veias que acompanham as artérias são 
duplas até chegarem às veias das raízes dos membros, que são o ombro e o quadril.

As veias superficiais estão localizadas na tela subcutânea e algumas delas podem ser visuali-
zadas em tom azulado sob a pele. Particularmente, as veias superficiais do antebraço são muito 
utilizadas para punção de sangue. Ao longo de seus trajetos, formam comunicações (anastomoses) 
com as veias profundas, até que terminam como tributárias de veias principais, por exemplo: a veia 
cefálica (superficial), na parte livre do membro superior, é tributária da veia axilar (profunda) no 
ombro (cíngulo do membro superior).
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Todas as veias abaixo do tórax são tributárias indiretas e diretas da veia cava inferior, que passa 
pelo músculo diafragma pelo forame da veia cava inferior para penetrar inferiormente no átrio 
direito. As veias do tórax, membros superiores, cabeça e pescoço são tributárias indiretas e diretas 
da veia cava superior, a qual penetra o átrio direito superiormente. As veias que drenam o sangue 
do próprio coração, veias cardíacas parva e magna, são tributárias do seio coronário, uma grande 
veia que também desemboca no átrio direito.

Agora que estamos descrevendo as veias cardíacas, vamos retornar à descrição das artérias do 
coração, as artérias coronárias. Assim como as principais veias cardíacas, essas artérias se distri-
buem ao longo do sulco coronário, que marca a divisão entre os átrios e os ventrículos na super-
fície cardíaca. No coração, essas artérias se ramificam, dando origem aos vários ramos cardíacos, 
como os ramos interventriculares anterior e posterior, o ramo circunflexo e as artérias marginais.  
A Figura 10, a seguir, mostra as principais veias e artérias do coração.
Figura 10 – Vascularização do coração
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(B) Vista posterior

Arco da aorta

Artéria pulmonar esquerda

Veias pulmonares esquerdas

Artéria circunflexa

Veia cardíaca magna

Veias cardíacas posteriores

Artéria pulmonar direita

Veia cava superior

Veias pulmonares direitas

Seio coronário

Veia cava inferior

Artéria coronária direita

Veia cardíaca parva

Veia interventricular posterior

Veia interventricular posterior

Ve
ct

or
M

in
e/

Sh
ut

te
rs

to
ck

As artérias coronárias estão localizadas no sulco coronário (divisão entre átrios e ventrículos) e se ramificam dando ori-
gem a outras artérias que se direcionam ao ápice cardíaco. As veias cardíacas se originam a partir do ápice, seguem ao 
sulco coronário e na face posterior (base) do coração formam o seio coronário.

Fonte: Elaborada pela autora.
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Tanto as veias superficiais quanto as profundas dos membros – mas principalmente as veias 
profundas dos membros inferiores – possuem valvas ao longo de seu trajeto. Essas valvas são 
importantes para auxiliar o fluxo sanguíneo de volta ao coração, ou seja, o retorno venoso. Esse 
retorno venoso muitas vezes ocorre contra a ação da gravidade, o que dificulta o fluxo sanguíneo. 
As valvas evitam o fluxo retrógrado de sangue ao segmento anterior da veia, facilitando o fluxo 
unidirecional ao coração.

A insuficiência dessas valvas causa estase venosa, ou seja, o sangue venoso se acumula no seg-
mento cuja valva está insuficiente. Com o tempo, essas veias se tornam ingurgitadas e tortuosas, 
caracterizando o quadro de veias varicosas, popularmente conhecidas como varizes. A contração 
da musculatura esquelética dos membros inferiores é essencial para auxiliar o fluxo sanguíneo, 
uma vez que, ao contraírem-se, os músculos comprimem as veias profundas, empurrando o san-
gue em direção ao átrio direito. Observe na Figura 11 a seguir a estrutura das valvas venosas que 
contribuem para o retorno venoso, bem como a insuficiência valvar provocando o desenvolvimen-
to de veias varicosas.

Figura 11 – Valvas venosas e veias varicosas
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Fonte: Elaborada pela autora.
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Ao estudar a circulação sanguínea, é importante não se prender às cores dos vasos sanguíneos.  
Fique atento à compreensão do tipo de sangue que é carreado em cada circulação: na circulação sistê-
mica, artérias carreiam sangue arterial e veias carreiam sangue venoso, porém, na circulação pulmonar, 
é o contrário, as artérias carreiam sangue venoso e as veias sangue arterial. Alguns livros realmente 
trazem artérias em vermelho e veias em azul, porém outros apresentam que os vasos sanguíneos em 
vermelho carreiam sangue rico em O2 (arterial) e os em azul indicam que é rico em CO2 (venoso). 
Concorda que se você se prender às cores pode se confundir?

5.2 Eletrofisiologia cardíaca

Já sabemos que o coração pode ser comparado a uma bomba hidráulica que gera força para 
impulsionar o sangue ao longo dos vasos sanguíneos. Além disso, iniciamos este capítulo des-
crevendo uma cena em que o coração continua funcionando ainda que fora do tórax, você se 
lembra? Agora chegou o momento de descrevermos os mecanismos fisiológicos que permitem 
esse tipo de ação.

Primeiramente, o sangue é propelido às artérias sempre que os ventrículos se contraem, fenô-
meno denominado de sístole ventricular. Entretanto, para que os ventrículos sejam preenchidos 
por sangue, para que este seja ejetado, essas câmaras devem relaxar e permitir o enchimento ven-
tricular, período denominado de diástole ventricular.

No intervalo de tempo entre o final de cada sístole ventricular ocorre um batimento cardíaco, 
ou seja, uma diástole completa seguida de uma sístole completa – e nomeamos o final desse pro-
cesso de ciclo cardíaco. Veremos adiante que dentro do ciclo cardíaco também consideramos os 
eventos de sístole e diástole atriais, porém o importante agora é compreender que todas as etapas 
do ciclo cardíaco devem acontecer no momento correto e de maneira sincrônica, para permitir o 
funcionamento correto do coração.

As células miocárdicas são responsáveis pela contração e pelo relaxamento cardíaco. Entretanto, 
se essas células são fibras musculares e o coração é capaz de continuar seu ciclo mesmo fora de 
um corpo, como o músculo cardíaco é estimulado a se contrair? A resposta é simples: o coração 
possui o que se chama de automatismo. Isso significa que o coração tem a incrível capacidade de 
estimular a si próprio. Mas, como veremos adiante, o órgão é influenciado pelo sistema nervoso, 
mais especificamente o sistema nervoso autônomo, apesar de não depender dele para seu funcio-
namento básico.

O miocárdio é formado basicamente por fibras musculares estriadas cardíacas, que possuem 
a capacidade de contração e relaxamento como qualquer outro tipo de músculo quando esti-
mulado. Entretanto, algumas dessas fibras se modificam durante a embriogênese e tornam-se 
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células marca-passo. Toda célula marca-passo é capaz de gerar um sinal elétrico rítmico e  
existem células marca-passo em vários locais, principalmente no sistema nervoso central.

As células marca-passo estão agrupadas em locais estratégicos do miocárdio e formam o cha-
mado sistema de condução cardíaco. Você já deve ter concluído que o sinal elétrico gerado é um 
potencial de ação e que essa localização estratégica permite que esse potencial seja distribuído ao 
longo do sistema de condução e também a cada fibra muscular cardíaca para que, dessa forma,  
a musculatura receba o estímulo necessário para ser excitada. Antes de descrevermos os mecanis-
mos de geração do potencial de ação marca-passo, vamos localizar as regiões em que essas células 
se agrupam e a distribuição do sistema de condução, conforme ilustrado na Figura 12 a seguir.

Figura 12 – Sistema de condução, marca-passos e esqueleto fibroso cardíacos
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Fonte: Elaborada pela autora.
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As principais células marca-passo estão agrupadas no nó sinoatrial (NSA), localizado infe-
riormente ao óstio da veia cava superior, na parede posterior do átrio direito. O potencial de 
ação gerado no NSA se distribui por todas as células miocárdicas do átrio direito por meio das 
regiões dos discos intercalares, que permitem a difusão passiva de íons e outras substâncias  
pelas junções comunicantes.

Além disso, o sinal elétrico disparado pelo NSA segue até o átrio esquerdo pelo sistema de 
condução, por meio das fibras interatriais, onde se distribui às células miocárdicas locais de modo 
semelhante ao átrio direito. O estímulo elétrico também segue pelas fibras internodais até chegar 
ao nó atrioventricular (NAV), outro importante agrupamento de células marca-passo.

O NAV, por ser constituído de células marca-passo, também possui a capacidade de gerar po-
tenciais de ação, porém sua frequência de disparos é bem menor que a do NSA. Como a velocidade 
de condução é extremamente alta, o potencial de ação gerado pelo NSA chega muito rapidamente 
ao NAV, suprimindo o potencial de ação que poderia ser gerado nesse local.

Quando o potencial de ação chega ao NAV, ambos os átrios já foram estimulados e começam 
a se contrair, iniciando a sístole atrial. Apesar de não conseguirmos observar a “olho nu”, a sístole 
atrial ocorre alguns milissegundos antes da sístole ventricular, o que significa que os ventrículos 
estão em diástole.

Esse atraso na contração ventricular é importante para o enchimento final dos ventrículos 
– isso será melhor discutido na próxima seção, que se refere à homeostase e ao coração como 
bomba. Assim, se a condução miocárdica é extremamente rápida, como os ventrículos não se 
contraem simultaneamente com os átrios? Vimos que o potencial de ação chegou ao NAV e este 
se localiza no limite entre o átrio direito e o ventrículo direito, próximo ao septo interatrial.  
É nessa região que temos uma estrutura importantíssima que divide os átrios dos ventrículos, 
denominada de esqueleto fibroso do coração (Figura 12 B), o mesmo em que estão ancoradas as 
fibras miocárdicas e as valvas cardíacas.

Esse esqueleto é formado por tecido conjuntivo e as fibras colágenas são seu principal cons-
tituinte. O colágeno é uma proteína, e proteínas não são boas condutoras de corrente elétrica. 
Dessa forma, o esqueleto fibroso serve como um isolante elétrico entre os átrios e os ventrículos, 
impedindo que o potencial de ação que se distribuiu nos átrios passe diretamente aos ventrículos.

A única forma de o sinal elétrico passar dos átrios aos ventrículos é utilizando o sistema de 
condução, que a partir do NAV forma um conjunto de feixes de fibras que perfuram o esquele-
to fibroso, seguindo ao septo interventricular – esse conjunto de fibras é denominado de feixe 
atrioventricular (feixe AV ou feixe de His). No feixe AV ocorre um atraso na condução elétri-
ca devido à passagem pelo esqueleto fibroso e pelas fibras dessa região conterem densidade 
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reduzida de junções comunicantes. Esse atraso 
é o que permite que a contração atrial ocorra 
antes da contração ventricular.

Agora o potencial de ação atingiu os ventrí-
culos e a condução torna-se novamente rápida, 
sendo que o feixe AV se divide em ramos direito 
e esquerdo nos dois lados do septo para distri-
buir o potencial de ação para ambos os ventrí-
culos. Próximo ao ápice cardíaco, cada ramo 
subdivide-se profusamente, subindo as paredes 
ventriculares e formando as fibras subendocár-
dicas, mais conhecidas como fibras de Purkinje.

As fibras de Purkinje também possuem célu-
las marca-passo, mas elas têm frequência ainda 
menor que o NAV e, portanto, seus potenciais 
de ação são também suprimidos. É interessante 
entender que a existência de células marca-passo  
em outras regiões (marca-passos ectópicos) é 
um mecanismo protetor, visto que, se de alguma  
forma o NSA falhar (por exemplo, no caso de um 
infarto em sua localização), o marca-passo com 
frequência de disparos mais alta depois dele vai 
assumir a geração dos potenciais de ação, no caso 
o NAV. É claro que a frequência de disparos será 
reduzida e, como cada potencial de ação gera um 
batimento cardíaco, a frequência cardíaca4 (FC) 
também será reduzida, mas o indivíduo terá 
tempo de ser socorrido.

Os potenciais de ação cardíacos são um pou-
co diferentes do potencial de ação neuronal, 
principalmente pela diferença entre os tipos de 
canais encontrados, mas também pelos valores 
e comportamento do potencial de repouso das 

4 A frequência cardíaca é determinada pelo número de bati-
mentos cardíacos em um minuto.

células marca-passo e miocárdicas. Se você re-
tornar ao Capítulo 3, em que estudamos a con-
tração do músculo esquelético, vai se lembrar de 
que, quando o neurônio motor estimula a fibra 
muscular esquelética, esta gera um potencial de 
ação que leva à contração muscular. Para o mio-
cárdio se contrair, deve acontecer algo parecido, 
porém o estímulo é proveniente do NSA.

Com base nisso, temos um potencial de ação 
gerado pelo NSA que se espalha pelo miocár-
dio e gera potenciais de ação nessas fibras; esses 
potenciais de ação miocárdicos são os respon-
sáveis por desencadear a contração do múscu-
lo cardíaco. Os dois tipos de potenciais de ação 
cardíacos, o marca-passo (tipo lento) e o mio-
cárdico (tipo rápido) estão ilustrados na Figura 
13 a seguir.
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Figura 13 – Potenciais de ação cardíacos registrados no NSA (marca-passo) e no miocárdio
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Observe na imagem que o tempo necessário para o potencial marca-passo alcançar o máximo da despolarização é mais 
lento que nas células miocárdicas. Por isso, esse potencial também é conhecido como potencial do tipo lento, enquanto o 
potencial das fibras miocárdicas é do tipo rápido, por atingir o máximo da despolarização mais rapidamente. 

Fonte: Elaborada pela autora.

Os potenciais de ação gerados nas células marca-passo possuem uma característica peculiar 
que faz com que elas sejam responsáveis pelo automatismo cardíaco. Perceba que o potencial de 
repouso nessas células não é estável, ou seja, não permanece estacionário em um valor fixo; pelo 
contrário, é variável devido a uma contínua despolarização lenta. Essa etapa do potencial de ação 
marca-passo é denominada de despolarização diastólica lenta (DDL) e é caracterizada principal-
mente pela entrada contínua de Na+ na célula marca-passo. A DDL, a despolarização, a repolari-
zação e os íons que participam do potencial de ação marca-passo podem ser melhor visualizados 
na Figura 14 a seguir.

Figura 14 – Principais íons envolvidos na gênese do potencial de ação dos marca-passos cardíacos
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A linha horizontal representa o limiar de excitação. 
Fonte: Elaborada pela autora.
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A entrada de Na+ não ocorre pela abertura 
dos mesmos tipos de canais para Na+ dependen-
tes de voltagem estudados no capítulo anterior. 
De uma maneira não usual, esses canais para 
Na+ são abertos quando a célula está retomando 
o repouso, ou seja, quando está se repolarizan-
do e tornando-se novamente eletronegativa.

Lembre-se de que uma despolarização acon-
tece quando a célula se torna menos negativa, 
pela entrada de íons positivos ou pela saída de 
íons negativos. Esses canais para Na+ abrem-se 
de maneira lenta e, consequentemente, a entrada 
de Na+ e a despolarização são igualmente lentas. 
A DDL acontece até atingir o limiar de excitação 
da célula marca-passo e essa despolarização pro-
move a abertura de outros canais dependentes 
de voltagem, os quais, por sua vez, permitem a 
entrada de Ca++. Essa entrada adicional de íons 
positivos desencadeia a despolarização máxima 
que foi apresentada na figura anterior.

O fato é que a célula nunca vai conse-
guir permanecer em repouso e, dessa forma,  
o marca-passo sempre buscará atingir o limiar 
de excitação e disparar um potencial de ação 
de tempos em tempos. Como cada disparo 
elétrico resulta em um estímulo do miocárdio 
e, consequentemente, em sua contração, cada 
potencial de ação determina um batimento 
cardíaco. Assim, ao final de um minuto, o nú-
mero de batimentos desencadeados determi-
nará a frequência cardíaca.

É a despolarização máxima, ou seja, a entra-
da de cargas positivas nas células marca-passo 
desencadeada pelo alcance do limiar, que se 

espalha pelo sistema de condução e, em segui-
da, para as células miocárdicas. Apesar de as 
células marca-passo e miocárdicas possuírem 
estruturas diferentes, elas estão conectadas e, 
assim, as cargas positivas seguem para as fi-
bras miocárdicas. O potencial marca-passo, ao 
chegar às células miocárdicas, será o estímulo 
necessário para desencadear outro potencial de 
ação, o potencial miocárdico. Entretanto, antes 
de descrevê-lo, vamos entender como as células 
marca-passo retornam ao repouso instável.

A repolarização é muito semelhante à do 
neurônio e ocorre pela abertura dos canais para 
K+ dependentes de voltagem, promovendo a 
saída de K+ e o retorno ao repouso. Quando  
a corrente de despolarização proveniente do 
NSA atinge as fibras miocárdicas que estão em 
repouso e que possuem um limiar de excitação 
muito baixo, quase que imediatamente essas cé-
lulas respondem com a abertura de canais para 
Na+ dependentes de voltagem. Agora, os mesmos 
tipos de canais para Na+ dos neurônios se abrem, 
e essa abertura gera entrada rápida de Na+ nas 
fibras miocárdicas, o que leva rapidamente o po-
tencial de repouso à máxima despolarização.

A despolarização desencadeada no miocár-
dio está representada na Figura 15, a seguir, 
assim como os demais íons que participam do 
potencial de ação nessas fibras musculares.
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Figura 15 – Principais íons envolvidos na gênese dos potenciais de ação no miocárdio
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Fonte: Elaborada pela autora.

Ao final da despolarização, os canais para Na+ são inativados e canais para K+ dependentes de 
voltagem são abertos, promovendo a saída desse íon e o início da repolarização. Entretanto, obser-
ve que essa repolarização inicial é interrompida pela manutenção da despolarização, praticamente 
em um valor fixo. Nesse momento está ocorrendo o chamado platô do potencial de ação miocár-
dico, uma das fases mais importantes para que a contração cardíaca aconteça.

Os momentos iniciais da repolarização coincidem com a abertura de canais para Ca++ depen-
dentes de voltagem, promovendo a entrada de Ca++ na fibra miocárdica. Dessa forma, temos ao 
mesmo tempo saída de cargas positivas devido ao K+ e entrada de outras cargas positivas decor-
rentes do Ca++, favorecendo o equilíbrio da voltagem da célula, que permanece por um tempo 
despolarizada no platô, ou seja, o equilíbrio entre a perda e o ganho de cargas positivas mantém 
a fibra muscular cardíaca despolarizada.

O Ca++ que entra no miocárdio durante o platô incentiva o início da contração cardíaca por 
estimular a liberação de Ca++ pelo retículo sarcoplasmático (RS) cardíaco. O processo de contração 
miocárdica assemelha-se ao do músculo esquelético.

Enquanto a concentração de Ca++ no sarcoplasma permanecer alta, a força de contração mio-
cárdica aumentará, ao passo que o relaxamento ocorre quando essa concentração é reduzida pelo 
bombeamento do Ca++ de volta ao RS ou para fora da fibra miocárdica.

Voltando ao potencial de ação miocárdico, que não deve ser confundido com o processo con-
trátil, o platô termina quando os canais para Ca++ dependentes de voltagem se fecham e permane-
cem apenas os canais para K+ abertos, permitindo a repolarização final.
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Outro fato importante a ser lembrado é que os canais para Na+ dependentes de voltagem 
permanecem inativados por longo período de tempo. Particularmente no coração, o período 
em que esses canais estão inativados – chamado de período refratário absoluto – é muito longo, 
pois o platô impede que a célula retorne ao repouso por um longo período, e sabemos que esses 
canais para Na+ retornam à sua conformação de repouso somente em potenciais de membrana 
muito eletronegativos.

Enquanto os canais para Na+ estiverem inativados, ou seja, no período refratário absoluto,  
o miocárdio não responde a estímulo algum. Entretanto, como o potencial de ação do miocárdio 
é muito longo, alguns canais para Na+ voltam ao repouso antes de outros e, se um estímulo su-
pralimiar atingir o miocárdio, é provável que desencadeie um potencial de ação. Esse período é 
denominado de período refratário relativo, porém, como menos canais de Na+ estão disponíveis 
para abrir, a despolarização será de menor amplitude e, consequentemente, o platô também. 
Com menor entrada de Ca++ na célula, a contração também será de menor amplitude.

É interessante saber que as variações de potencial entre as células miocárdicas e o líquido 
extracelular podem ser captadas sob a forma de ondas por meio de um eletrocardiógrafo. O ele-
trocardiograma (ECG) é o registro das ondas geradas durante o ciclo cardíaco e é realizado co-
locando-se eletrodos na superfície dos membros e na região torácica. A interpretação das ondas 
do ECG faz parte dos exames de função cardíaca e contribui sobremaneira para o diagnóstico de 
doenças cardíacas.

5.3 Noções de hemodinâmica e o coração como bomba

Agora que descrevemos como o coração é capaz de gerar o próprio estímulo que o levará à con-
tração, vamos entender como ocorre o ciclo cardíaco, responsável pela função do coração como 
bomba, ou seja, a ejeção do sangue para a circulação sistêmica pulmonar. Para isso, devemos re-
lembrar alguns conceitos derivados da hidráulica, a parte da física que estuda o comportamento 
dos líquidos. Visto que o sangue é um “líquido” em movimento e o coração é a bomba hidráulica 
que o mantém nessa ação, podemos utilizar muitos desses conceitos para compreender os meca-
nismos fisiológicos da função cardíaca. Assim, teremos a seguir os princípios que regem a hidro-
dinâmica utilizados para compreendermos a hemodinâmica.

5.3.1 Pressão hidrostática

Um líquido colocado dentro de um recipiente exerce uma pressão contra as paredes desse 
recipiente proporcional à altura da coluna de líquido. Se esse líquido começa a se movimentar,  
a pressão cai à medida que aumentamos a distância devido ao atrito, como podemos visualizar na 
Figura 16 a seguir.
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Figura 16 – A pressão hidrostática
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Fonte: Adaptada de Silverthorn, 2017, p. 441.

Como o sangue é um líquido que gera pressão nas paredes dos vasos sanguíneos (pressão arte-
rial) e à medida que o fluxo sanguíneo acontece ele se afasta do coração, podemos aplicar o prin-
cípio da pressão hidrostática para a pressão arterial.

5.3.2 Fluxo

Ocorre fluxo dentro de um tubo quando geramos diferentes pressões entre os segmentos desse 
tubo (gradiente de pressão – ∆P). Quando não há gradiente de pressão, não há fluxo. Veja como 
isso se dá na Figura 17 a seguir.

Figura 17 – Gradiente de pressão em um tubo
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Fonte: Adaptada de Silverthorn, 2017, p. 441.

O mesmo princípio do fluxo na hidráulica pode ser aplicado ao sistema cardiovascular, pois 
o coração gera uma alta pressão e, à medida que o sangue se afasta dele, essa pressão é reduzida, 
gerando diferença de pressão em variadas porções do sistema.

5.3.3 Resistência

As paredes de um recipiente ou tubo oferecem resistência ao fluxo de líquido devido ao atrito: 
quanto menor o raio, maior a resistência. Observe esse princípio ilustrado na Figura 18 a seguir.
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Figura 18 – Resistência em um tubo
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Fonte: Adaptada de Silverthorn, 2017, p. 441.

As paredes dos vasos sanguíneos oferecem resistência ao fluxo sanguíneo de maneira muito 
semelhante à apresentada na figura anterior. O principal fator que determina a resistência é o atrito 
das células sanguíneas com a parede vascular e a variação do diâmetro dos vasos sanguíneos.

5.3.4 Hidrodinâmica × hemodinâmica

Transferindo os conceitos básicos da hidrodinâmica ao sistema cardiovascular, temos a contra-
ção do coração, que gera força/pressão para propelir o sangue. E, por ser o único ponto de geração 
de pressão, é nele que esta alcança seus maiores valores: em torno de 120 mmHg no final da sístole.

Portanto, o sangue exerce pressão dentro das câmaras cardíacas e, ao ser ejetado para dentro 
dos vasos sanguíneos, essa pressão é transferida às paredes dos vasos. A pressão exercida pelo 
sangue dentro dos vasos sanguíneos é análoga à pressão hidrostática exercida por um líquido 
dentro de um tubo e é denominada de pressão arterial. O conjunto formado pelo coração e pelos 
vasos sanguíneos forma um sistema fechado e, assim, à medida que o sangue se afasta do coração, 
a pressão arterial diminui. Temos pressões médias altíssimas no início da aorta, em torno de 100 
mmHg, ao passo que nos capilares a pressão cai para próximo de 20 mmHg, chegando a 7 mmHg 
nas vênulas (AIRES, 2018).

Essa queda na pressão capilar evita que sua delgada parede sofra lesões, porém é suficiente 
para manter a perfusão do órgão e o fornecimento de nutrientes, além da retirada dos catabólitos.  
Na porção venosa, as pressões médias são ainda menores, podendo chegar a 2 mmHg próximo ao 
átrio direito e atingir até 0 mmHg nessa mesma câmara. Perceba que foi gerada uma grande diferença  
de pressão (∆P) desde a aorta, pois sua pressão média é de 100 mmHg e quando ela volta para o 
outro lado do coração, no átrio direito, a pressão é muito próxima de 0 mmHg (∆P = 100 mmHg),  
essa diferença de pressão é o principal responsável por gerar fluxo ao longo da circulação.
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Tratando de sistema cardiovascular, devemos ter em mente uma outra característica importan-
te: as artérias se ramificam à medida que se afastam do coração e essa ramificação influencia em 
outro parâmetro hemodinâmico: na chamada velocidade do fluxo sanguíneo.

A velocidade de um líquido dentro de um tubo é inversamente proporcional ao raio desse tubo, 
ou seja, se o raio é reduzido, a velocidade aumenta. Entretanto, se esse tubo se ramifica, mesmo com 
a redução do raio individual, devemos considerar a área de secção transversal total para determinar 
a velocidade do fluxo. Nesse caso, a velocidade do fluxo reduz com o aumento da secção transversal.

A velocidade do fluxo sanguíneo (Figura 19) é mínima nos capilares, o que favorece as trocas 
gasosas e de nutrientes entre o sangue e os tecidos.

Figura 19 – Velocidade do fluxo sanguíneo
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A área de secção transversal nos vasos sanguíneos não aumenta de maneira proporcional; já nos capilares, esse 
aumento é substancial em relação aos demais vasos.

Fonte: Elaborada pela autora.

5.3.5 O ciclo cardíaco e o coração como bomba

Agora podemos retornar ao coração e compreender como esses princípios se aplicam ao seu 
funcionamento e ao da circulação sanguínea. Como descrito anteriormente, o ciclo cardíaco sim-
ples – que determina um batimento cardíaco – é dividido em sístole e diástole, os períodos de 
contração e relaxamento, respectivamente.

Os eventos que se seguem compõem o ciclo cardíaco de maneira mais complexa, mas esse 
conhecimento é essencial para o entendimento de muitas doenças e alterações que acometem o 
sistema cardiovascular. Os mesmos eventos que ocorrem do lado esquerdo do coração também 
acontecem simultaneamente do lado direito, embora com menos valores de pressão, entretanto,  
para fins didáticos, utilizaremos as descrições de estruturas e valores pressóricos5 do lado 
esquerdo.

5 Referentes à pressão.
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As setas indicam a direção do fluxo sanguíneo em cada fase do ciclo cardíaco. 

O ciclo cardíaco tem início no final da diástole ventricular, momento em que 

o ventrículo esquerdo está completamente relaxado. O retorno venoso ao 

coração, assim como qualquer fluxo, é realizado de maneira passiva, apenas por 

diferença de pressão. A pressão no átrio esquerdo ao final da diástole ventricular 

gira em torno de 2 mmHg e nas veias pulmonares fica próximo de 4 mmHg. Esse 

pequeno ΔP é suficiente para gerar fluxo das veias ao átrio.

A pressão ventricular está próxima a 0 mmHg e o miocárdio está completa-

mente relaxado, inclusive os músculos papilares. A pressão levemente mais 

alta no átrio esquerdo força a abertura da valva AV esquerda e o sangue atrial flui 

passivamente ao ventrículo esquerdo, fase denominada de enchimento ventricular.

Ciclo Cardíaco

1

2

3
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As setas indicam a direção do fluxo sanguíneo em cada fase do ciclo cardíaco. 

O ciclo cardíaco tem início no final da diástole ventricular, momento em que 

o ventrículo esquerdo está completamente relaxado. O retorno venoso ao 

coração, assim como qualquer fluxo, é realizado de maneira passiva, apenas por 

diferença de pressão. A pressão no átrio esquerdo ao final da diástole ventricular 

gira em torno de 2 mmHg e nas veias pulmonares fica próximo de 4 mmHg. Esse 

pequeno ΔP é suficiente para gerar fluxo das veias ao átrio.

A pressão ventricular está próxima a 0 mmHg e o miocárdio está completa-

mente relaxado, inclusive os músculos papilares. A pressão levemente mais 

alta no átrio esquerdo força a abertura da valva AV esquerda e o sangue atrial flui 

passivamente ao ventrículo esquerdo, fase denominada de enchimento ventricular.

Ciclo Cardíaco

1

2

3
Enquanto o ventrículo em diástole se enche, o NSA dispara o potencial de 

ação que se distribui aos átrios, promovendo a sístole atrial. O átrio, então, 

contrai-se e esvazia o restante de seu conteúdo no ventrículo. Como existe um 

atraso na condução do potencial de ação entre os átrios e ventrículos, os átrios se 

contraem antes dos ventrículos, o que permite o término do enchimento ventricu-

lar. Durante a sístole atrial, a valva AV está aberta, por isso o aumento de pressão 

atrial não é muito grande, mas é suficiente para terminar de encher 30% do volume 

final ventricular. O volume ventricular ao final da diástole é o volume diastólico final 

(±140 mL).

Terminada a sístole atrial, o potencial de ação já está se distribuindo aos ven-

trículos de maneira rápida, o que desencadeia a sístole ventricular. A contração 

ventricular inicia-se a partir do ápice, fazendo com que o sangue seja empurrado para 

cima, fechando as valvas AV. A contração do miocárdio se estende aos músculos pa-

pilares, que tencionam as cordas tendíneas e não permitem que as válvulas da valva 

AV se projetem para dentro do átrio, impedindo o refluxo de sangue. O fechamento 

das valvas AV promove vibração das paredes das câmaras cardíacas, a qual pode ser 

auscultada como a primeira bulha cardíaca, ou seja, a primeira pulsação.

Assim que a valva AV se fecha e o ventrículo continua sua contração, a pressão 

ventricular que estava próxima a zero começa a subir, entretanto o sangue 

fica por um curto período de tempo aprisionado no interior do ventrículo, já que a 

valva arterial (aórtica ou pulmonar) está fechada. Por exemplo, se considerarmos o 

ventrículo esquerdo no início da sístole, sua pressão está saindo de zero e subindo 

gradualmente para 5, 10, 15 mmHg e assim por diante, mas dentro da aorta a pressão 

está em torno de 80 mmHg. A valva aórtica será aberta somente quando a pressão 

ventricular exceder a pressão aórtica, forçando as válvulas semilunares para dentro 

da aorta. Esse período em que as valvas AV e as valvas arteriais estão fechadas, com 

o ventrículo se contraindo sem conseguir ejetar o sangue – o volume não se altera 

–, é denominado de fase de contração isovolumétrica.

Ao exceder a pressão na aorta, a pressão ventricular força a abertura da valva 

aórtica e, mais uma vez, o ΔP entre o ventrículo esquerdo e a aorta gera fluxo 

e o ventrículo inicia a fase de ejeção ventricular, em que 70% de seu volume passa 

ao sistema arterial. O sangue sob alta pressão – em torno de 120 mmHg no ventrí-

culo esquerdo – adentra a aorta, e essa pressão, conhecida como pressão sistólica, 

é transmitida à parede da artéria. O volume ejetado a cada sístole ventricular é 

denominado volume sistólico (VS; ±70 mL) e, ao multiplicarmos o VS pela FC (±80 

bpm), teremos o débito cardíaco (DC; ±5 L/min), ou seja, a quantidade de sangue 

que é bombeada pelo coração em um minuto.

4

5

6
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Durante a fase de ejeção, apesar de o ventrículo estar se contraindo, seu 

conteúdo está diminuindo e, assim, chega um momento em que a pressão 

ventricular começa a reduzir. Lembre-se de que a pressão ventricular foi transmi-

tida à aorta quando o sangue foi ejetado, logo, quando a pressão ventricular se 

tornar menor do que a pressão aórtica, o sangue tende a retornar ao ventrículo 

por ΔP. Entretanto, o pequeno movimento retrógrado de sangue força o fecha-

mento da valva aórtica, impedindo esse refluxo. A vibração das paredes arteriais 

devido ao fechamento das valvas arteriais também pode ser auscultada e deter-

mina a segunda bulha cardíaca, ou seja, a segunda pulsação.

Com o fechamento da valva aórtica, a ejeção do ventrículo esquerdo cessa. 

Nesse momento, termina-se o platô do potencial de ação miocárdico, cessan-

do a entrada de Ca++ na célula e iniciando o relaxamento ventricular ou diástole 

ventricular. No início da diástole ventricular, a pressão ventricular permanece por 

um curto período de tempo mais alta que a pressão atrial (o átrio está em diástole, 

a qual aconteceu enquanto o ventrículo entrava em sístole). Portanto, a valva AV 

permanece fechada durante esse período, impedindo o enchimento ventricular e 

aumentando levemente a pressão atrial. Durante essa fase, o ventrículo relaxa e seu 

volume não se altera, por isso recebe o nome de relaxamento isovolumétrico.

Ao final da diástole ventricular, a pressão ventricular torna-se mais baixa que 

a pressão atrial, forçando a abertura da valva AV e permitindo o fluxo sanguí-

neo para iniciar um novo enchimento ventricular e um novo ciclo cardíaco.

Vimos que, ao ejetar o sangue para a aorta, o ventrículo esquerdo transfere a pressão do sangue 
para essa artéria e que o mesmo processo ocorre entre o ventrículo direito e o tronco pulmonar, 
embora a pressão gerada pelo ventrículo direito seja menor.

A alta pressão que força as paredes dessas artérias poderia causar lesões à sua estrutura, no 
entanto vimos que as grandes artérias possuem alta densidade de fibras elásticas em sua camada 
média, tornando-as capazes de se distender ao serem tensionadas e voltar ao tamanho original 
quando cessada a força que gerou a elasticidade.

Dessa forma, quando o sangue adentra a artéria, força suas paredes, que são distendidas, aco-
modando o sangue e a pressão. Mencionamos que essa pressão é denominada de pressão sistólica, 
mas essa não é a única pressão que atua nas artérias. Durante a fase de ejeção ventricular, após certo  
tempo a pressão ventricular começa a reduzir devido ao esvaziamento da câmara, tornando-se 
menor que a pressão arterial e fechando as valvas arteriais. Nesse momento, a pressão sistólica é 
máxima e a distensão da parede arterial também.

8

9

7
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Com o fechamento da valva arterial, a en-
trada de sangue é cessada e, consequentemente,  
a pressão começa a reduzir. Devido a isso, as pa-
redes da artéria tendem a retornar ao tamanho 
original. O interessante é que, por isso, como a 
valva está fechada, o sangue é empurrado para 
adiante, distendendo o segmento arterial se-
guinte. Esse fenômeno auxilia o fluxo sanguí-
neo e forma o pulso de pressão que pode ser 
palpado em algumas artérias, como na carótida 
comum, na lateral do pescoço.

A retração elástica da artéria acontece en-
quanto a pressão cai, tanto por não estar haven-
do entrada de sangue quanto pela saída desse 
sangue para o segmento adiante. Porém, após 
curto período de tempo, enquanto todo esse 
processo acontece, outro ciclo cardíaco já tem 
iniciado e, antes que a pressão arterial reduza 
abaixo de 80 mmHg (média-padrão), a valva 
aórtica se abre e o sangue é ejetado novamente 
para dentro da artéria, distendendo suas pare-
des e elevando a pressão.

Como a pressão arterial é reduzida durante a 
diástole ventricular, o menor valor que ela alcan-
ça antes da abertura da valva é denominado de 
pressão diastólica. Os valores-padrão para pressão 
sistólica (PAS) – que é o valor máximo alcança-
do durante a sístole – e pressão diastólica (PAD) 
são 120 mmHg e 80 mmHg (os famosos 12 por 
8), respectivamente. Todavia, apesar de quedas 
bruscas nesses valores causarem certo descon-
forto, e até mesmo desmaios (síncopes), valores 
baixos mantidos entre 100-90 × 60-50 mmHg 
são muito comuns e não causam prejuízos,  
caracterizando o que chamamos de hipotensão.

Atualmente, é preocupante o número cres-
cente de pessoas que possuem valores muito 
elevados de pressão arterial, acima de 140 × 90  
mmHg, caracterizando a denominada hiper-
tensão arterial. Essa doença pode causar o 
desenvolvimento de várias outras, como a in-
suficiência renal, a insuficiência cardíaca e os 
acidentes vasculares encefálicos.

As principais causas da hipertensão ainda 
são muito discutidas, mas o aumento da re-
sistência periférica total (RPT) é um achado 
recorrente. Vimos anteriormente que a resis-
tência é um dos fatores que determina o fluxo 
sanguíneo. De fato, a alteração na resistência 
local é um processo fisiológico de regulação do 
fluxo sanguíneo e não interfere na pressão ar-
terial média (PAM). Por exemplo, quando nos 
alimentamos, o trato gastrointestinal precisa de 
um maior suprimento sanguíneo para realizar 
a digestão e a absorção dos nutrientes. Não há 
tempo hábil para produção extra de sangue e, 
dessa forma, o corpo lança mão do mecanismo 
de regulação local do fluxo sanguíneo para re-
distribuição desse fluxo de áreas que não estão 
sendo muito utilizadas (baixo metabolismo) 
para áreas que estão em maior atividade (maior 
metabolismo).

Pensando no período após uma refeição, 
o fluxo sanguíneo, principalmente dos mús-
culos esqueléticos, é reduzido e redireciona-
do ao trato gastrointestinal, que tem seu fluxo 
aumentado. Para reduzir ou aumentar o fluxo 
sanguíneo, a resistência vascular local é alterada 
por meio de vasoconstrição ou vasodilatação, 
respectivamente.
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Existem vários mecanismos que controlam o fluxo sanguíneo local alterando a resistência ou 
o diâmetro vascular, como substâncias vasoativas (angiotensina II, óxido nítrico, prostaglandinas 
etc.) e o sistema nervoso simpático, que, ao ser ativado, promove contração (vasoconstrição) do 
músculo liso vascular e, ao ser inibido, provoca relaxamento (vasodilatação). Os vasos de resistên-
cia são as arteríolas, que possuem proporcionalmente muito músculo liso e são os principais vasos  
sanguíneos envolvidos na regulação do fluxo sanguíneo e da pressão arterial. Na hipertensão,  
a maioria desses mecanismos parece estar envolvida em sua gênese, levando a uma alteração na re-
sistência de modo global (RPT), não apenas local. Quando analisamos os fatores que determinam 
a pressão arterial, temos que:

PA = DC × RPT

A pressão arterial (PA) é determinada pelo volume de sangue que adentra o sistema arterial 
por minuto, ou seja, o débito cardíaco (DC), e pela resistência oferecida a esse fluxo de sangue,  
a resistência periférica total (RPT). Como o DC é determinado pelo volume de sangue ejetado pelo 
ventrículo (VS) e pela frequência dos batimentos cardíacos (FC), qualquer fator que altere esses 
parâmetros é passível de alterar a PA.

Nesse sentido, temos, por exemplo, o volume sanguíneo, que, ao ser elevado como em casos 
de retenção hídrica, aumenta a quantidade de sangue que chega ao coração (retorno venoso), ele-
vando o VS, o DC e, consequentemente, a PA. É muito comum que pessoas hipertensas façam uso 
de medicamentos diuréticos que aumentam o volume de urina. A perda de água na urina reduz o 
volume sanguíneo e, pelos efeitos do volume sanguíneo na PA, esta também é reduzida.

5.4 Efeitos do sistema nervoso autônomo sobre o sistema cardio-
vascular

No capítulo anterior, mencionamos que o sistema nervoso autônomo (SNA), parte do SNP, 
é responsável pela atividade motora visceral e, nesse sentido, o sistema cardiovascular não fica 
de fora. A maior parte dos vasos sanguíneos é inervada pelo componente simpático do SNA, e o 
coração, mesmo sendo capaz de gerar sua própria atividade elétrica que desencadeia a contração, 
sofre controle tanto por parte do componente simpático quanto do parassimpático.

Nesta seção, vamos descrever alguns mecanismos relacionados ao controle autonômico cardio-
vascular responsáveis pela regulação da frequência cardíaca, da contratilidade cardíaca, do fluxo 
sanguíneo e da pressão arterial. As vias eferentes simpáticas e parassimpáticas, assim como seus 
órgãos-alvo, estão representadas na Figura 20 a seguir. Observe que o coração recebe inervação 
de ambos os componentes do SNA, entretanto os vasos sanguíneos recebem apenas influência 
simpática.
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Figura 20 – Os componentes simpático e parassimpático do SNA

(A) Divisão simpática      (B) Divisão parassimpática

Torácico

Lombar

Sacral

Cadeia simpática

Neurônios pré-ganglionares Neurônios pós-ganglionares Neurônios pré-ganglionares

Divisão parassimpáticaDivisão simpática

Cervical

Causa vasoconstrição

Tronco
encefálico

Dilata a
pupila

Inibe a
salivação e
a produção
de lágrimas

Glândulas lacrimais
e salivares

Relaxa as vias aéreas
(broncodilatação)

Acelera a FC
(taquicardia)

e a força
de contração

do coração

Estimula
a produção
e liberação
de glicose 

Inibe a
digestão 

Estimula a
secreção de
adrenalina e

noradrenalina
pela medula

da suprarrenal

Gânglio
pré-vertebral

Intestino delgado

Relaxa a bexiga
urinária

Órgãos
genitais 

Estimula o orgasmo Estimula ereção

Estimula a contração
da bexiga urinária

Aumenta a motilidade e
secreção no trato
gastrointestinal

Estimula a produção
e liberação de insulina
e enzimas digestórias

Estimula a
digestão

Promove redução 
da FC (bradicardia)

N. vago (X)

Promove constrição das
vias aéreas (broncoconstrição)

N. glossofaríngeo (IX)

Estimula a salivação
e a produção de
lágrimas

Contrai a pupila

N. oculomotor
(III)

Olho

Pulmões

Intestino grosso

Bexiga
urinária

Coração

Fígado

Estômago

Pâncreas

Torácico

Cervical

Tronco
encefálico

Lombar

Sacral

Neurônios noradrenérgicos (Nor)

Neurônios colinérgicos (ACh)

N. facial (VII)

Va
si

lis
a 

Ts
oy

/S
hu

tt
er

st
oc

k

Observe que a via eferente autonômica é formada por dois neurônios em série denominados neurônio pré-ganglionar 
(o corpo está no SNC) e neurônio pós-ganglionar (o corpo está no gânglio autonômico). Os neurônios pré-ganglionares 
simpáticos partem da região toracolombar da medula espinal, enquanto os pré-ganglionares parassimpáticos partem do 
tronco encefálico e da medula sacral (craniossacral). Todos os neurônios pré-ganglionares liberam ACh, porém os neurô-
nios pós-ganglionares simpáticos, em geral, liberam Nor, e os parassimpáticos liberam ACh nos órgãos-alvo. 

Fonte: Elaborada pela autora.
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O neurotransmissor liberado pelas termina-
ções simpáticas geralmente é a noradrenalina 
(Nor), que age em receptores adrenérgicos nos 
órgãos-alvo, e o neurotransmissor parassimpático  
é a já conhecida acetilcolina (ACh). Entretanto, 
em se tratando dos órgãos-alvo, os receptores são 
colinérgicos muscarínicos, diferentemente dos 
nicotínicos do músculo esquelético, fazendo com 
que a ação em cada órgão-alvo seja distinta.

As ações autonômicas dependem do tipo de 
receptor em que o neurotransmissor vai agir – 
por exemplo, entre os receptores adrenérgicos, 
temos os subtipos: α1, α2, β1, β2, β3. Em geral, cada 
órgão expressa um desses subtipos de receptores 
e, apesar de o neurotransmissor liberado ser o 
mesmo (Nor), por ele se ligar a receptores di-
ferentes em órgãos distintos, a resposta desen-
cadeada também será diferente. Por exemplo, 
a ativação simultânea da divisão simpática aos 
vasos sanguíneos e o coração causa constrição 
nos vasos e aumento da FC no coração. O neu-
rotransmissor liberado é o mesmo, a Nor, porém 
nos vasos sua atuação ocorre devido à ligação 
aos receptores α1-adrenérgicos, enquanto no co-
ração se dá aos receptores β1-adrenérgicos.

No sistema cardiovascular, as eferências 
simpáticas se distribuem aos vasos sanguí-
neos sistêmicos e ao coração, principalmente 
ao miocárdio ventricular e NSA. Já as eferên-
cias parassimpáticas dirigem-se basicamente ao 
NSA e têm pouca ou nenhuma influência no 
miocárdio e nos vasos sanguíneos sistêmicos.

O comando motor para essas eferências sim-
páticas e parassimpáticas provém de regiões no 
hipotálamo e tronco encefálico. Todavia, essas 

regiões controlam a atividade cardíaca devido 
a informações que chegam a elas oriundas dos 
próprios vasos sanguíneos e do coração por 
meio das aferências. Assim, o controle básico e 
rápido é o neural, realizado por arcos reflexos 
formados pelas aferências provenientes do sis-
tema cardiovascular, SNC e eferências autonô-
micas, sendo o mais conhecido o barorreflexo.

O barorreflexo é o principal reflexo respon-
sável pelo controle rápido da pressão arterial, 
tanto por agir nos vasos sanguíneos quanto 
no coração. Vamos conhecê-lo na Figura 21  
a seguir.
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Figura 21 – O barorreflexo e a regulação da pressão arterial

N. vago

N. glossofaríngeo

Os sinais são enviados ao 
bulbo no tronco encefálico. 

Uma resposta autonômica é enviada aos 
vasos sanguíneos e ao coração, ajustando 
a RPT (vasoconstrição ou vasodilatação) e 
a FC (taqui ou bradicardia); e, em casos de 
estimulação simpática, aumento na força 
de contração miocárdica.

2

1

Barorreceptores detectam alterações 
no estiramento da parede arterial 
devido a alterações na PA. 

3

Al
ila

 M
ed

ic
al

 M
ed

ia
/S

hu
tt

er
st

oc
k

Na imagem, está representada apenas a resposta parassimpática. 

Fonte: Elaborada pela autora.

Para que o barorreflexo seja desencadeado e promova seus efeitos, receptores sensoriais sensí-
veis ao estiramento (barorreceptores), localizados na adventícia do arco da aorta e na bifurcação 
das carótidas (seio carotídeo), comunicam-se com neurônios aferentes pertencentes aos nervos 
vago e glossofaríngeo. Alterações na pressão arterial para mais ou para menos são capazes de esti-
mular esses receptores, os quais geram potenciais de ação conduzidos pelas aferências até o tronco 
encefálico no SNC. Essas informações são integradas no bulbo e uma resposta adequada é desen-
cadeada via eferências simpáticas e parassimpáticas para corrigir a pressão arterial.

De maneira resumida, imagine que a pressão arterial reduza abruptamente, como quando nos 
levantamos rápido. Os barorreceptores enviam sinais que são integrados no bulbo, informando 
que a pressão arterial está baixa, e imediatamente o próprio bulbo organiza uma resposta que inibe 
a divisão parassimpática do SNA e ativa a simpática. Dessa forma, poderemos observar dois efeitos 
principais: um nos vasos sanguíneos e outro no coração.

As eferências que inervam os vasos sanguíneos causam vasoconstrição, o que aumenta a RPT 
(lembre-se de que a resistência é inversamente proporcional ao raio do vaso); já as eferências que 
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chegam ao coração agem no NSA, aumentando a FC ou taquicardia e a força de contração ventri-
cular. Como estudado anteriormente, a PA é resultado do produto do DC pela RPT. O aumento da 
contratilidade miocárdica aumenta o volume de sangue entregue aos órgãos, ou seja, aumenta o 
DC, e, como mencionado, houve aumento da RPT devido à vasoconstrição, portanto a PA começa 
a subir para retornar aos seus valores homeostáticos.

Para aumentos bruscos na PA, o efeito é inverso, ou seja, inibição simpática e ativação parassim-
pática. A inibição simpática causa primordialmente vasodilatação, e a ativação parassimpática reduz 
a FC. O efeito na FC também influencia o DC, uma vez que o VS é dado pelo produto do retorno 
venoso (RV) pela FC.

Cabe ressaltar que os ajustes promovidos pelas eferências autonômicas não acontecem somente 
sob efeito reflexo. Por exemplo, em situações em que o indivíduo aumenta a atividade física, como 
durante uma corrida, a FC e a força de contração miocárdica devem aumentar para que o fluxo 
sanguíneo aos músculos esqueléticos seja elevado. Além disso, deve acontecer vasodilatação no 
tecido muscular, para que este receba um maior aporte sanguíneo e vasoconstrição nos locais de 
menor metabolismo para redistribuição do fluxo aos músculos.

Apesar de os mecanismos reais ainda serem alvo de muitos estudos, para que todos esses efeitos 
aconteçam sabemos que várias substâncias estão envolvidas, como hormônios (Nor e adrenalina 
produzidas pelas glândulas suprarrenais) e produtos locais (óxido nítrico e prostaglandinas).

Adicionalmente, os rins possuem efeito importante sobre o sistema cardiovascular e a divisão 
simpática também atua sobre os rins, estimulando ou inibindo esses efeitos. Quanto a esses órgãos, 
seus efeitos sobre o sistema cardiovascular estão relacionados ao sistema renina-angiotensina- 
-aldosterona, que quando ativado promove vasoconstrição, retenção de Na+ e, consequentemente, 
aumento do volume do LEC, o que acarreta elevação do volume sanguíneo e da PA.

Considerações finais

O sistema cardiovascular se distribui a todos os sistemas orgânicos com a finalidade de fornecer 
os nutrientes necessários ao metabolismo celular e coletar as excretas desse metabolismo. Para tanto, 
o coração é a bomba geradora da força capaz de enviar o sangue aos tecidos. Além disso, temos sis-
temas locais e neurais para controle da frequência cardíaca, da pressão arterial e do fluxo sanguíneo 
que são essenciais ao adequado funcionamento do sistema cardiovascular e dos demais sistemas.
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Ampliando seus conhecimentos

• Neste capítulo, vimos que o coração gera uma atividade elétrica que pode ser detectada por 
meio de eletrodos posicionados na superfície dos membros e no tórax, dando origem ao re-
gistro eletrocardiográfico. Nele, podemos identificar três ondas distintas – onda P, complexo 
QRS e onda T – e cada uma delas indica um evento elétrico que ocorre no coração ao longo 
do tempo. Para aprofundar seus conhecimentos em relação ao registro eletrocardiográfico e o 
significado de suas ondas, leia o Capítulo 25 do livro a seguir de Curi e Procopio.

CURI, R.; PROCOPIO, J. Fisiologia básica. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017.

• A regulação local do fluxo sanguíneo é essencial para manter a perfusão adequada dos órgãos 
e é indispensável para organizar a distribuição do DC de acordo com a demanda metabólica.  
Além disso, três tipos de controle da PA também alteram o fluxo sanguíneo: os controles 
a curto, a médio e a longo prazo. Aprofunde seus conhecimentos nesses assuntos lendo o 
Capítulo 15 da obra de Silverthorn.

SILVERTHORN, D. U. Fisiologia humana: uma abordagem integrada. 7. ed. Porto Alegre: 
Artmed, 2017.

Atividades

1. Os sopros cardíacos são sons anormais gerados pelo turbilhonamento do sangue ao passar 
pelas estruturas cardíacas. Se auscultarmos um sopro logo após a primeira bulha cardíaca, 
pode significar que o sangue está passando por qual ou quais estruturas? Explique.

2. As extra-sístoles são contrações antecipadas do miocárdio que ocorrem devido ao disparo 
de potenciais de ação antes do momento correto. Essas contrações possuem, geralmente, 
força reduzida, e caracterizam um tipo de arritmia cardíaca muito comum. De acordo com 
o que você estudou sobre os potenciais de ação cardíacos e a importância de se respeitar o 
tempo certo para desencadear um novo batimento, como se explica o fato de as extra-sístoles 
gerarem contrações fracas?

3. Aninha acabou de almoçar e disse à avó que iria tomar um banho e ir ao cinema. A avó, 
preocupada, disse à neta para não tomar banho logo após o almoço, pois ela iria “passar 
mal”. Contou ainda um fato que aconteceu na semana anterior, em que um nadador sofreu 
uma “necrose” intestinal por ter ido treinar após a refeição. Essa afirmação é muito frequente 
entre algumas pessoas, porém as duas situações são bastante diferentes. Pensando no que 
ocorre com a distribuição do fluxo sanguíneo quando uma região aumenta ou reduz sua 
atividade, por que, no caso de Aninha, ela pode tomar banho após o almoço despreocupada?
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Objetivos de aprendizagem: 

 ◆ conhecer a anatomia das vias aéreas superiores e inferiores;

 ◆ compreender os mecanismos relacionados à execução dos movimentos respira-
tórios, às trocas gasosas e ao transporte dos gases;

 ◆ compreender os mecanismos gerais de controle da respiração. 

Anatomofisiologia do 
sistema respiratório
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No capítulo anterior, vimos como o sistema cardiovascular se relaciona com o sistema respiratório, 
inclusive descobrimos que há uma circulação sanguínea exclusiva entre eles chamada de circulação 
pulmonar. De fato, com a evolução dos organismos na escala zoológica, de seres unicelulares – capazes 
de obter nutrientes e realizar trocas gasosas por meio de difusão simples na superfície celular – para 
seres multicelulares – em que a difusão dos gases é dificultada pela distância entre as células e o ar 
atmosférico –, houve a necessidade de um sistema que permitisse as trocas gasosas.

Os sistemas respiratório e cardiovascular se desenvolveram com a finalidade de permitir que o 
ar atmosférico entrasse em contato com células capazes de carrear aos tecidos os gases necessários 
ao metabolismo celular, assim como retirar os resíduos desse mesmo metabolismo.

Neste capítulo, vamos descrever as estruturas necessárias para a captação e o transporte do oxigê-
nio (O2) do ar atmosférico e os mecanismos fisiológicos que possibilitam esse processo. Além disso, 
veremos como ocorrem as trocas gasosas nos pulmões e nos tecidos, as quais objetivam captar o O2 
e eliminar o gás carbônico (CO2) para a atmosfera, respectivamente.

6.1 O sistema respiratório

A respiração é uma característica dos seres vivos. Segundo Silverthorn (2017), existem dois ti-
pos de respiração, a denominada respiração interna ou celular, realizada pelas células que utilizam 
o O2 como substrato para as oxidações celulares, resultando em produção de CO2; e a chamada  
respiração externa, que consiste no transporte de gases pelo sangue levando a eliminação do CO2 
para o ar atmosférico em troca da captação de O2, que será transportado às células por meio do 
sangue e trocado, novamente, por CO2. Os dois processos estão intimamente relacionados e a res-
piração celular somente é possível quando há a respiração externa.

Os pulmões são considerados os órgãos respiratórios, eles promovem as trocas rápidas dos 
gases entre o ar e o sangue, embora várias outras estruturas também sejam importantes para o fun-
cionamento ideal dos pulmões, até mesmo o sistema nervoso central. Tanto as características ana-
tômicas quanto as funcionais de cada parte do sistema respiratório serão abordadas neste capítulo.

6

Anatomofisiologia do sistema respiratório



Anatomia e fisiologia humanas220

6.1.1 Anatomia do sistema respiratório

Anatomicamente, o sistema respiratório é dividido em vias aéreas superiores e vias aéreas 
inferiores. As primeiras são formadas por nariz, faringe e laringe, enquanto as vias aéreas infe-
riores constituem-se por traqueia, brônquios e pulmões. A Figura 1, a seguir, ilustra essa divisão 
do sistema respiratório.

Figura 1 – Vias aéreas superiores e inferiores
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Fonte: Elaborada pela autora.

O nariz é a parte inicial do sistema respiratório e das vias respiratórias superiores. Apesar de  
denominarmos o nariz apenas como a parte visível desse sistema na face, no estudo dessa  
estrutura o dividimos em nariz externo, cavidades nasais e seios paranasais. Na Figura 2, a seguir,  
podemos visualizar melhor como isso ocorre.

Figura 2 – Nariz externo, abertura piriforme e septo nasal
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(B) Abertura piriforme

st
ih

ii/
Sh

ut
te

rs
to

ck
 

Abertura piriforme

Maxilas

Ossos nasais

(C) Septo nasal

Cartilagens
alares menores

Cartilagem do septo nasal

Ossos nasais

Cartilagem septal nasal

Cartilagem alar maior

Ramo lateral

Narina
Ramo medial

Columela
so

la
r2

2/
Sh

ut
te

rs
to

ck

Fonte: Elaborada pela autora.

O nariz externo é osteocartilagíneo e visível externamente no plano mediano da face como uma 
estrutura de formato relativamente piramidal. Apesar do grande número de variações anatômicas, 
segue um formato padrão. Sua extremidade superior corresponde ao vértice da pirâmide, a qual 
chamamos raiz. Essa raiz se liga ao ápice do nariz por meio do dorso do nariz, o qual, em sua por-
ção mais superior fixada à raiz, é constituído pelo par de ossos nasais.
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Oposta à raiz e a partir do ápice abre-se late-
ral e inferiormente a base do nariz, local em que 
podemos observar duas aberturas em fenda de-
nominadas de narinas e separadas por um septo, 
sendo responsáveis por comunicar o meio exter-
no com a cavidade nasal.

Lateralmente, a base do nariz é dilatada, for-
mando as chamadas asas do nariz. Exceto na re-
gião em que temos os ossos nasais, a estrutura 
do nariz externo é formada por várias cartila-
gens do tipo hialina. Ao inspirarmos, o ar entra 
pelas narinas e alcança o interior dessa dilata-
ção, a qual chamamos de vestíbulo nasal, onde 
localizam-se os pelos dessa região, as vibrissas.

As vibrissas são as primeiras estruturas res-
ponsáveis por uma das funções das vias aéreas: 
filtrar partículas macroscópicas do ar antes que 
ele alcance os pulmões. Durante o preparo dos 
crânios de cadáveres para estudos anatômi-
cos ou aulas de anatomia, a parte cartilagínea 
do nariz externo é perdida, restando apenas a 
parte óssea, que delimita a abertura piriforme,  
a qual, como a própria nomenclatura sugere, tem 
o formato semelhante a uma pera. A abertura 
piriforme é limitada superiormente pelos ossos 
nasais e lateral e inferiormente pelas maxilas.

Ao passar pelo vestíbulo do nariz, o ar alcan-
ça as cavidades nasais, as partes mais altas das 
vias respiratórias. Cada narina permite a entra-
da em uma das cavidades nasais, divididas na 
linha mediana pelo septo nasal. Anteriormente, 
o septo nasal é formado por uma lâmina de car-
tilagem hialina, a cartilagem septal, e, posterior-
mente, pela lâmina perpendicular do etmoide  
(superior) e pela lâmina do vômer (inferior), 

todos formando a parede medial das cavidades 
nasais.

O limite lateral (parede lateral) de cada ca-
vidade nasal é formado pelas conchas nasais su-
perior e média do etmoide (superiores) e pela 
concha nasal inferior. O assoalho é constituído 
pelo palato duro e o teto da cavidade nasal é 
formado, de anterior para posterior, pelas faces 
inferiores dos ossos frontal, etmoide e esfenoide.

Toda a cavidade está revestida por epité-
lio respiratório, que, segundo Ross e Pawlina 
(2017), é formado por epitélio pseudoestratifi-
cado cilíndrico ciliado, com várias células cali-
ciformes (consideradas glândulas unicelulares) 
produtoras de muco distribuídas pelas células 
epiteliais. Esse epitélio é um tipo de mucosa que 
aumenta a capacidade de filtração, umidificação 
e aquecimento do ar, porém, na concha nasal 
superior, essa mucosa é substituída por mucosa 
olfatória, que contém os receptores e neurônios 
olfatórios responsáveis pela transdução e con-
dução das informações olfatórias.

Na parede lateral do nariz, as conchas nasais 
delimitam espaços aéreos inferiormente a elas, 
denominados meatos nasais, que direcionam 
o ar aos receptores olfatórios e à parte nasal da 
faringe (nasofaringe). A formação das conchas 
nasais permite uma maior superfície de conta-
to entre o ar inspirado e a mucosa respiratória, 
potencializando a filtração, a umidificação e o 
aquecimento desse ar. Cada cavidade nasal se 
abre posteriormente para a parte nasal da farin-
ge por meio dos cóanos.
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Observe na Figura 3 a seguir a ilustração e a fotomicrografia do epitélio que reveste a maior 
parte das vias aéreas, o epitélio respiratório, bem como do septo nasal, responsável pela divisão da 
cavidade. É importante salientar que o septo nasal também é revestido por esse epitélio.

Figura 3 – Epitélio respiratório e septo nasal
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Fonte: Elaborada pela autora.

(B) Septo nasal e estruturas relacionadas
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Em (A), temos o epitélio respiratório formado por epitélio pseudoestratificado cilíndrico ciliado. Observe as células  
cilíndricas que possuem cílios responsáveis pela expulsão do muco produzido pelas células caliciformes (não possuem 
cílios). A solução salina é secretada pelas células ciliadas e se localiza imediatamente abaixo da camada de muco, 
permitindo, então, o movimento ciliar. Em casos de fibrose cística, a produção dessa solução é prejudicada, reduzindo  
o movimento ciliar e a expulsão do muco. No tabagismo, ocorre destruição dos cílios, o que também prejudica a 
expulsão do muco. Em ambos os casos há aumento do risco de infecções respiratórias. Em (B), temos a estrutura 
osteocartilagínea do septo nasal, revestido por epitélio respiratório, assim como a maior parte do trato respiratório. 

Fonte: Adaptada de Gilroy e Macpherson, 2017, p. 580.
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Existem quatro cavidades aéreas no interior dos ossos frontal, etmoide, esfenoide e maxilas, 
elas são denominadas de seios paranasais. Essas cavidades são revestidas por mucosa respiratória 
e abrem-se na cavidade nasal por meio de ductos, geralmente nos meatos nasais, e aumentam, 
assim, a superfície de contato do ar com a mucosa respiratória.

De acordo com Moore, Dalley e Agur (2014), os seios paranasais estão ausentes ou são rudi-
mentares ao nascimento, desenvolvendo-se ao longo da infância até os 4 a 7 anos de idade, apro-
ximadamente. Cada seio recebe o nome relacionado ao osso em que se encontra, portanto temos 
os seios frontais, seios esfenoidais, seios maxilares e as células etmoidais, as quais representam um 
número variado de pequenas cavidades arredondadas.

Além disso, os seios paranasais tornam o peso do crânio menor, devido ao fato de serem preen-
chidos por ar, em vez de osso, e servem como câmaras de ressonância durante a fonação. É im-
portante compreender que a mucosa respiratória, na maior parte das vias aéreas, é revestida por 
epitélio ciliado e produtor de muco. O muco aprisiona partículas potencialmente lesivas ao trato 
respiratório, funcionando como uma ferramenta filtrante, e os cílios movimentam-se para auxiliar 
na eliminação desse muco, que vai em direção à faringe, em que o muco será deglutido ou expelido.

Como os seios paranasais são revestidos por essa mucosa, quando ocorre inflamação, forma-se 
edema (inchaço), que pode obstruir os ductos dos seios e, consequentemente, o muco produzido 
pode se acumular nas cavidades, causando congestão e dor, características da chamada sinusite.

Figura 4 – Cavidade nasal e seios paranasais
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(Continua)
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(B) Seios paranasais

Concha nasal inferior

Seio maxilar esquerdo

Concha nasal média

Seio frontal esquerdo 

Septo nasal

Células etmoidais direitas

Seio esfenoidal direito

Af
ric

a 
St

ud
io

/S
hu

tt
er

st
oc

k

Fonte: Elaborada pela autora.

Quando o ar inspirado passa pelas cavidades nasais, estas se abrem por meio dos cóanos, lo-
calizados na faringe – estrutura cilíndrica, músculo-fascial (formada por músculos esqueléticos e 
pela fáscia muscular que os recobre) –, responsável por ligar as cavidades oral e nasal (na cabeça) 
à laringe e ao esôfago (no pescoço).

As paredes da faringe se fixam anteriormente nas margens das cavidades nasais, na cavidade 
oral e na laringe e, com base nessas relações, ela é subdividida em parte nasal da faringe, parte 
oral da faringe e parte laríngea da faringe. As aberturas posteriores (cóanos) das cavidades nasais 
abrem-se na parte nasal da faringe, a abertura posterior da cavidade oral (istmo das fauces) abre-se 
na parte oral da faringe e a abertura superior da laringe (ádito da laringe) abre-se na parte laríngea 
da faringe, como podemos observar na Figura 5 a seguir.

Figura 5 – Faringe
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Fonte: Elaborada pela autora.
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No teto da parte nasal da faringe, há uma grande coleção de tecido linfoide chamada de tonsila 
faríngea e conhecida coloquialmente como adenoide. Essa estrutura é responsável pela defesa con-
tra micro-organismos que adentram as cavidades nasais. A inflamação recorrente dessa tonsila é 
um indicativo para sua retirada cirúrgica (tonsilectomia), devido ao aumento do volume tonsilar 
em virtude da inflamação prejudicar a passagem do ar da cavidade nasal para a faringe.

Além disso, na parede lateral da parte nasal da faringe encontramos o óstio faríngeo da tuba  
auditiva, abertura que dá passagem à tuba auditiva, a qual, por sua vez, termina na orelha média. 
Esse óstio é circundado superiormente por uma elevação da tuba recoberta por mucosa, o toro 
tubário, que continua inferiormente por uma prega mucosa, a prega salpingofaríngea. Inflamações 
dessa mucosa e acúmulo de muco na região podem alcançar a orelha média e provocar otite média.

Ao chegar na parte laríngea da faringe, o ar inspirado pode seguir anteriormente à laringe – 
por meio do ádito da laringe – ou posteriormente ao esôfago. Geralmente, o esfíncter esofágico 
superior permanece fechado durante a inspiração e, portanto, o caminho seguido pelo ar inspi-
rado é em direção à laringe.

A laringe é uma estrutura músculo-cartilagínea e ligamentar oca, é a porção final das vias aéreas 
superiores, contínua com a parte laríngea da faringe superiormente e com a traqueia inferiormen-
te. A porção mais rígida de sua estrutura é formada por um arcabouço de cartilagens hialinas, res-
ponsável por não permitir o colabamento1 do lúmen da laringe. O osso hioide, anteriormente na 
base da cabeça, limite entre o crânio e o pescoço, é responsável pela suspensão da laringe na linha 
mediana do pescoço. A laringe funciona como uma válvula para fechar a passagem para as vias 
aéreas inferiores, auxilia a abertura superior do esôfago e possui estruturas responsáveis pela pro-
dução de sons. Na Figura 6, a seguir, vamos conhecer as cartilagens da laringe e as pregas vocais.

Figura 6 – Cartilagens da laringe e pregas vocais
(A) A laringe e sua relação com a glândula tireoide
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1 Termo técnico para colapso, fechamento, oclusão.

(Continua)
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(B) Vista anterior da laringe e estruturas relacionadas
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(C) Corte sagital da cabeça e do pescoço
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(D) Vista superior pelo ádito da laringe
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Fonte: Elaborada pela autora.
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A maior cartilagem da laringe é a cartila-
gem tireoidea, formada por uma lâmina direita 
e uma lâmina esquerda, as quais são separadas 
posteriormente, mas unidas anteriormente.  
O ponto superior da área de fusão entre as duas 
lâminas se projeta anteriormente como a proe-
minência laríngea, mais evidente nos homens e 
conhecida coloquialmente por pomo de adão.

Imediatamente superior à proeminência la-
ríngea, a incisura tireoidea superior separa as 
duas lâminas dessa cartilagem. A margem pos-
terior de cada lâmina da cartilagem tireoidea se 
alonga, formando os cornos superior e inferior. 
Superiormente, essa cartilagem se liga ao osso 
hioide pela membrana tireo-hioidea.

A cartilagem cricoidea é a mais inferior das 
cartilagens da laringe, anteriormente está em 
parte recoberta pela glândula tireoide e circun-
da completamente a via aérea, como um anel. 
Esse anel é mais estreito anteriormente, for-
mando o arco da cartilagem cricoidea, e mais 
dilatado posteriormente, constituindo a lâmina 
da cartilagem cricoidea. O espaço que separa a 
cartilagem cricoidea da cartilagem tireoidea é 
superiormente recoberto pelo ligamento crico-
tireoideo, que pode ser utilizado para acesso ex-
terno às vias aéreas (cricoidectomia).

A próxima cartilagem, a chamada epiglótica 
(epiglote), tem forma de folha, é presa por uma 
haste na face posterior e mediana da cartilagem 
tireoidea. É a única cartilagem da laringe que 
não é constituída por cartilagem hialina. Sua es-
trutura é formada por cartilagem elástica, o que 
permite sua movimentação durante a deglutição, 
promovendo o fechamento do ádito da laringe 

e impedindo a entrada de substâncias estranhas 
nas vias respiratórias.

As cartilagens descritas a seguir são bilaterais 
e muito pequenas. As cartilagens aritenoideas 
têm forma piramidal, suas bases se articulam 
inferiormente com cada lâmina da cartilagem 
cricoidea e seus ápices com as cartilagens cor-
niculadas. O ângulo anterior de suas bases se 
alonga em um processo vocal ao qual se fixa o 
ligamento vocal. Ao lado de cada ligamento vo-
cal há um músculo vocal e esse conjunto forma 
a prega vocal.

A abertura formada pelas pregas vocais é de-
nominada rima da glote, que altera seu formato 
durante a fonação e a respiração. Vários e pe-
quenos músculos estão fixados às cartilagens da 
laringe e a maior parte deles está relacionada à 
fonação. A superfície interna da laringe também 
é revestida por mucosa respiratória e sua infla-
mação provoca o que conhecemos por laringite.

O início das vias aéreas inferiores é mar-
cado pelo primeiro anel traqueal, o primeiro 
dos 16 a 20 anéis incompletos (em forma de C)  
de cartilagem hialina que compõem a traqueia.  
A traqueia é um tubo fibrocartilagíneo, de lo-
calização mediana, que se estende da laringe 
ao tórax, desce pelo mediastino e se bifurca 
para formar os brônquios principais direito e 
esquerdo. Na Figura 7, a seguir, podemos ob-
servar a anatomia da traqueia e suas relações 
com a laringe e com os brônquios principais.
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Figura 7 – Traqueia e suas relações com a laringe e com os brônquios principais
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(B) Vista posterior
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(C) Corte transversal da traqueia e do esôfago
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Fonte: Elaborada pela autora.
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Como mencionado, as cartilagens da traqueia 
são anéis incompletos posteriormente, fechados 
pelo músculo liso traqueal e certa quantidade de 
tecido conjuntivo e revestimento mucoso, que for-
mam a chamada parte membranácea da traqueia. 
No pescoço, a traqueia é anterior ao esôfago e em 
suas laterais encontram-se as artérias carótidas  
comuns direita e esquerda, cujo pulso arterial 
pode ser palpado.

Cada anel traqueal está ligado a outro por um 
ligamento anular de tecido conjuntivo e a última 
cartilagem da traqueia, na altura do ângulo do 
esterno, tem um formato diferenciado e constitui 
a bifurcação da traqueia, dando origem aos brôn-
quios principais direito e esquerdo, responsáveis 
por conduzir o ar inspirado aos pulmões. Se uma 
câmera fosse inserida na laringe (laringoscópio) 
e continuasse pela traqueia, seria possível ver, em 
sua porção terminal, o local que marca a bifurca-
ção da traqueia, caracterizado por uma elevação 
da cartilagem e da mucosa que a reveste, deno-
minada de carina da traqueia.

Ao bifurcar-se, a traqueia dá origem aos 
brônquios principais direito e esquerdo, os quais 
seguem inferolateralmente para entrar nos pul-
mões por meio de seus hilos pulmonares, for-
mando a árvore traqueobrônquica. O brônquio 
principal direito é mais calibroso, mais curto e 
mais vertical, ao passo que o brônquio princi-
pal esquerdo é mais longo, pois segue passando 
inferiormente ao arco da aorta e anteriormente 
ao esôfago e à aorta torácica, acima do coração.

Devido ao fato de o coração estar localiza-
do mais à esquerda no mediastino, o brônquio 
principal esquerdo é mais horizontalizado. Essa 

diferença na angulação dos brônquios em rela-
ção à traqueia faz com que um corpo estranho 
aspirado tenha maior probabilidade de ser en-
contrado no brônquio principal direito, que é 
mais verticalizado.

Nos pulmões, os brônquios principais di-
videm-se para cada lobo pulmonar, formando 
os brônquios lobares, sendo dois para o pulmão 
esquerdo (superior e inferior) e três para o pul-
mão direito (superior, médio e inferior). Cada 
brônquio lobar divide-se em vários brônquios 
segmentares que se dirigem aos segmentos pul-
monares. Dos brônquios segmentares formam-
-se ramos microscópicos que terminam nos 
bronquíolos terminais, os quais dão origem a 
várias gerações de bronquíolos respiratórios.

Cada bronquíolo respiratório origina de 2 
a 11 ductos alveolares, e cada um dá origem 
a 5-6 sacos alveolares revestidos por alvéolos.  
O alvéolo pulmonar é a unidade funcional bási-
ca de troca gasosa no pulmão, pois suas paredes 
são formadas por uma única camada de células 
pavimentosas (pneumócitos) sobre uma lâmina 
basal, constituindo uma delgada barreira entre 
o ar atmosférico e os capilares pulmonares que 
estão em íntimo contato com os alvéolos.

Dessa forma, até se formarem os bronquío-
los respiratórios, as vias aéreas têm apenas as 
funções de conduzir e condicionar (umedecer, 
filtrar e aquecer) o ar que chega aos alvéolos, 
sendo histologicamente denominadas de zona 
de condução. A partir dos bronquíolos respira-
tórios, o aparecimento dos alvéolos, mesmo em 
pequeno número, já permite um certo grau de 
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trocas gasosas, iniciando a zona respiratória. A Figura 8, a seguir, mostra as estruturas que com-
põem a árvore traqueobrônquica.

Figura 8 – Árvore traqueobrônquica
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(B) Composição da árvore traqueobrônquica
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Em (A), o pulmão esquerdo foi removido para visualização de parte da árvore traqueobrônquica. Em (B), as ramifi-
cações coloridas que partem dos brônquios lobares representam os brônquios segmentares. 

Fonte: Elaborada pela autora.

Os pulmões são os órgãos vitais da respiração, eles são bilaterais e estão localizados nos com-
partimentos laterais da cavidade torácica, as cavidades pulmonares. São revestidos pela pleura 
(Figura 9), uma membrana serosa composta por duas lâminas contínuas: a pleura parietal e a 
pleura visceral.
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Figura 9 – Pleura
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(B) Vista superior de corte transversal
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A pleura parietal permanece aderida à parede torácica e ao diafragma, enquanto a pleura visceral é aderida à 
superfície pulmonar.

Fonte: Elaborada pela autora.

A pleura parietal reveste e está fixada à parede interna dos compartimentos laterais da cavi-
dade torácica e ao diafragma inferiormente. Na parede medial essa lâmina se reflete, formando 
a pleura visceral, que passa a revestir a superfície pulmonar, exceto na região do hilo pulmonar 
na raiz do pulmão.
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Inferiormente à raiz do pulmão, a continuidade entre a pleura parietal e visceral é uma dobra 
da pleura que pende inferiormente, o ligamento pulmonar, estrutura laminar que se estende entre o 
pulmão e o mediastino. É importante ressaltar que a cavidade torácica é dividida pelas pleuras em 
três compartimentos, dois laterais – ou pulmonares – e um central – ou mediastino.

Entre as lâminas pleurais, há uma cavidade mínima chamada de cavidade pleural, a qual con-
tém em torno de 30 mL de líquido pleural, responsável por aderir uma lâmina a outra e impedir o 
colabamento pulmonar. Esse líquido é cons-
tantemente produzido pelas células pleurais, 
porém é continuamente drenado pelo sistema 
linfático pulmonar, uma vez que seu acúmulo 
no espaço pleural causa o distanciamento entre 
as lâminas pleurais e o colapso pulmonar. 
Devido à constante drenagem do líquido pleu-
ral, gera-se uma pressão negativa nesse espaço, 
que aumenta ainda mais a aderência entre as 
lâminas pleurais e, consequentemente, dos 
pulmões à parede torácica.

Os pulmões são separados entre si pelo mediastino, ao qual estão fixados pelas raízes dos pul-
mões, isto é, pelos brônquios, vasos brônquicos associados, artérias pulmonares, veias pulmonares, 
nervos pulmonares e vasos linfáticos. O hilo pulmonar é a estrutura medial de cada pulmão pela 
qual as estruturas que formam as raízes dos pulmões entram e saem desses órgãos. Cada pulmão 
possui um ápice (superior), três faces (costal, mediastinal e diafragmática) e três margens (ante-
rior, inferior e posterior).

O pulmão direito é dividido em três lobos (superior, médio e inferior) por meio de fissuras.  
A fissura horizontal divide o lobo superior do lobo médio e a fissura oblíqua divide o lobo médio 
do lobo inferior. Já o pulmão esquerdo tem apenas dois lobos, o superior e o inferior, os quais 
são divididos apenas por uma fissura oblíqua. Entretanto, a margem anterior do lobo superior 
esquerdo em sua porção mais inferior projeta-se sobre o coração formando a língula do pulmão 
esquerdo, um resquício do que seria o lobo médio desse pulmão. Na Figura 10, a seguir, vamos 
conhecer melhor os pulmões e os alvéolos pulmonares.

O acúmulo de líquido na cavida-

de pleural é denominado derrame 

pleural. O excesso de líquido deve 

ser drenado por um tubo inserido 

nessa cavidade e acoplado a um 

sistema de sucção ou por ação da 

gravidade; caso contrário, os pul-

mões colapsam.

Derrame pleural
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Figura 10 – Pulmões e alvéolos pulmonares
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(B) Sacos alveolares e estruturas relacionadas
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(C) Vista anterior de corte frontal
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Fonte: Elaborada pela autora.
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A região do pulmão esquerdo, em sua face mediastinal, da qual se projeta o coração, é bastante 
côncava e em cadáveres fixados podemos observar a impressão cardíaca, local em que o coração se 
apoia nesse órgão. Superior a essa impressão também podemos notar a impressão aórtica, formada 
pelo arco aórtico em seu trajeto (superior ao hilo pulmonar esquerdo) e pela sua porção descen-
dente torácica (posterior ao hilo pulmonar).

O músculo diafragma fecha praticamente toda a abertura inferior do tórax e é considerado o 
músculo da respiração, pois seus movimentos, devido à contração e ao relaxamento de suas cúpu-
las, alteram a pressão intrapulmonar e fazem com que o ar se movimente durante o ciclo respira-
tório por diferença de pressão.

Veremos adiante que a boa função mecânica da respiração também depende dos músculos 
intercostais externos, que revestem os espaços intercostais anterolateralmente. Outros músculos – 
como os intercostais internos e íntimos, que também revestem os espaços intercostais, músculos 
abdominais (m. reto abdominal, oblíquos e transverso do abdome), escalenos, esternocleidomas-
toideo, serrátil anterior e peitorais maior e menor – são ativos apenas durante a respiração forçada. 
Na Figura 11, a seguir, vemos os principais músculos envolvidos na respiração.

Figura 11 – Principais músculos da respiração
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(Continua)
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(B) Músculos acessórios da inspiração
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(Continua)
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M.m. intercostais internos
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(C) Músculos acessórios da expiração

Fonte: Elaborada pela autora.
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Adiante, veremos que os movimentos respiratórios dependem da integração entre a muscula-
tura respiratória e o sistema nervoso central, mais especificamente do tronco encefálico, em que 
estão os núcleos dos neurônios responsáveis pelo controle da respiração. Entretanto, antes conhe-
ceremos os mecanismos que possibilitam os movimentos dos gases do ar atmosférico aos alvéolos 
pulmonares, para que alcancem o sangue e sejam transportados aos tecidos e dos tecidos de volta 
aos pulmões.

6.2 Mecânica respiratória

Os processos que resultam na entrada e na saída de ar dos pulmões são resultados da ação 
de um conjunto de estruturas responsáveis pela mecânica respiratória. Cada ciclo respiratório 
envolve uma fase em que o ar atmosférico se move em direção às vias aéreas até os alvéolos pul-
monares: a inspiração; e uma fase em que o ar dos alvéolos pulmonares se move para fora das 
vias aéreas: a expiração.

Assim como no sistema cardiovascular, estamos falando novamente da geração de fluxo ao longo 
de tubos, porém o fluido agora é o ar atmosférico, ou seja, é uma mistura de gases, e os tubos são as 
vias aéreas. Além disso, o sistema respiratório forma uma estrutura aberta ao meio externo, ou seja,  
o ar atmosférico não permanece em um sistema de tubos fechados, como é o caso do sangue.

Você já sabe que, para gerar fluxo, é necessário um gradiente de pressão em que o fluido se des-
loque de um local de maior pressão para um de menor. A mesma lógica é adotada para o sistema 
respiratório, mas qual é a “bomba” responsável por gerar um local de maior pressão?

No sistema cardiovascular, vimos que essa bomba é o coração, mas no sistema respiratório 
não possuímos bomba semelhante. Entretanto, existem outras estruturas capazes de executar o 
mesmo tipo de função, ou seja, gerar gradientes de pressão. Essas estruturas você já conhece: 
são os ossos que formam a caixa torácica e os músculos esqueléticos da respiração, os quais, 
estimulados pelo sistema nervoso central, essencialmente por neurônios na ponte e no bulbo, 
agem alterando o diâmetro da caixa torácica. Para compreender essas ações, devemos relembrar 
algumas características importantes:

• os pulmões estão aderidos à parede interna da caixa torácica por meio das pleuras, ou seja, 
se a parede torácica se move, os pulmões também se movem;

• as faces diafragmáticas dos pulmões estão aderidas ao diafragma também por meio das 
pleuras; logo, se o diafragma se move, os pulmões irão se mover;

• os pulmões são ricos em fibras elásticas, o que lhes fornecem uma enorme capacidade elástica, 
ou seja, sempre que seu parênquima é estirado, quando essas forças de estiramento cessam,  
o tecido tende a voltar ao comprimento de repouso.



Anatomofisiologia do sistema respiratório 239

Devemos conhecer uma lei importante para o sistema respiratório, a lei de Boyle, em que se 
postula que a pressão de um fluido em um recipiente é inversamente proporcional ao volume do 
recipiente, ou seja, se o volume de um recipiente aumenta e o do fluido não se altera, a pressão 
diminui; se o volume diminui, a pressão aumenta. Vejamos a fórmula:

P1 × V1 = P2 × V2

Sobre a lei de Boyle, observe o exemplo da Figura 12 a seguir, em que um êmbolo é empurrado 
de modo a comprimir o conteúdo de um recipiente.

Figura 12 – Lei de Boyle
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Fonte: Elaborada pela autora.

Em (1), o volume do recipiente é maior e o fluido exerce uma pressão P1; em (2), o êmbolo reduz 
o volume do recipiente e o fluido passa a exercer uma pressão P2; por fim, em (3), o êmbolo reduz o  
volume ao máximo e a pressão agora é P3. Em qual das três situações a pressão do fluido é maior?  
P3 é a maior das pressões, pois, quanto menor o volume do recipiente, maior é a pressão.

A lei de Boyle rege a geração de fluxo de ar da atmosfera aos pulmões e vice-versa, mas, para 
que ela possa ser aplicada, devemos conhecer os mecanismos realmente capazes de gerar os gra-
dientes de pressão. Tratando do sistema respiratório, o recipiente é cada um dos pulmões aderidos 
à caixa torácica e o êmbolo, capaz de alterar o volume do recipiente, é a caixa torácica e sua mus-
culatura esquelética associada.

Segundo Curi e Procopio (2017, p. 417), os músculos respiratórios “apresentam maior resis-
tência à fadiga, fluxo sanguíneo elevado, maior capacidade oxidativa e densidade capilar”. Como 
mencionado anteriormente, os principais músculos respiratórios são o diafragma – localizado na 
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abertura inferior do tórax, fechando-a como uma “tampa” – e os músculos intercostais externos – 
localizados nos espaços intercostais, desde os tubérculos das costelas até as junções costocondrais.

De acordo com estudos eletromiográficos, os músculos supracitados são ativos durante a ins-
piração, quando aumentam os diâmetros craniocaudal anteroposterior e látero-lateral do tórax, 
enquanto durante a expiração eles estão em repouso, ou seja, relaxados.

Devido aos seus pontos de fixação nos ossos, ao se contrair o músculo diafragma abaixa suas 
cúpulas, aumentando o diâmetro craniocaudal do tórax. Já os músculos intercostais externos são 
responsáveis pelo aumento dos diâmetros anteroposterior e látero-lateral do tórax, movimentos 
que “abrem” as costelas, elevando-as nos sentidos anteroposterior e látero-lateral. Como os pul-
mões estão aderidos à face interna da parede torácica, quando a musculatura respiratória se con-
trai, modificando os diâmetros da caixa torácica, os pulmões também mudam seus diâmetros de 
maneira semelhante à caixa torácica, como mostra a Figura 13 a seguir.

Figura 13 – Alterações dos diâmetros da caixa torácica devido às contrações dos músculos respiratórios
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Fonte: Elaborada pela autora.

Agora podemos retornar à lei de Boyle, a qual nos mostra que, ao aumentarmos o volume de 
um recipiente, a pressão em seu interior é reduzida. Convencionalmente, a pressão atmosférica 
de 760 mmHg é considerada como 0 mmHg para facilitar a compreensão e os estudos do siste-
ma respiratório. Como a contração dos músculos diafragma e intercostais externos aumenta o 
diâmetro total da parede torácica e, consequentemente, dos pulmões, esse aumento do diâmetro 
pulmonar leva à redução da pressão intrapulmonar (pressão alveolar).
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É o início do gradiente de pressão que gera fluxo aéreo, ou seja, a inspiração que se inicia assim 
que a pressão alveolar é reduzida abaixo do valor de pressão atmosférica. Enquanto os músculos se 
contraem, a pressão alveolar cai de maneira gradual para valores negativos, fazendo com que o ar 
entre por diferença de pressão.

Entretanto, à medida que o ar adentra os pulmões e o volume de ar aumenta, a pressão começa 
a se elevar, até que, ao final da inspiração, os pulmões estão cheios de ar e a pressão alveolar se 
iguala à pressão atmosférica. Vale ressaltar que, ao tracionar os pulmões, a parede torácica está,  
na realidade, tracionando as lâminas pleurais.

Como o interior da cavidade pleural possui pressão negativa, a tração faz com que essa pressão 
se torne ainda mais negativa, chegando ao máximo ao final da inspiração, quando a tração é máxi-
ma e o volume de ar nos pulmões – para uma inspiração em repouso ou espontânea – é máximo. 
O volume máximo de ar mobilizado durante uma inspiração ou uma expiração em repouso é 
denominado volume corrente.

Não confunda aumento do volume pulmonar devido à entrada de ar com o aumen-

to do diâmetro pulmonar devido à ação dos músculos respiratórios. A entrada de 

ar nos pulmões faz com que a pressão intrapulmonar se eleve, pois estamos preen-

chendo um “recipiente” com fluido. Já a ação dos músculos respiratórios aumenta 

o diâmetro da caixa torácica, ou seja, aumenta o tamanho do “recipiente” e, dessa 

forma, a pressão em seu interior é reduzida.

Ao final da inspiração, os estímulos responsáveis pela contração da musculatura inspiratória 
cessam e esses músculos relaxam. Nesse momento, as estruturas elásticas da parede torácica e dos 
pulmões que foram estiradas durante a inspiração começam a se retrair para retornar aos seus 
tamanhos iniciais. Portanto, a retração elástica é responsável pela redução dos diâmetros da pa-
rede torácica e, com o início dessa redução, a pressão alveolar começa a aumentar gradualmente, 
tornando-se maior que a pressão atmosférica.

Dessa forma, um novo gradiente de pressão é gerado e o ar se movimenta de dentro dos alvéo-
los para fora, ou seja, temos a expiração. De modo semelhante à inspiração, à medida que o ar é 
exalado e os pulmões se “esvaziam”, a pressão alveolar para de aumentar e começa a ser reduzida 
até se igualar à pressão atmosférica, cessando o fluxo de ar. Assim, a expiração em repouso é rea-
lizada de maneira completamente passiva, ou seja, não há necessidade da contração de músculos 
expiratórios para que ela aconteça. Além disso, por ser passiva, a expiração em repouso dura de 
duas a três vezes mais que a inspiração em repouso.
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Veja na Figura 14, a seguir, como funciona essa alteração de pressões e volumes quanto  
à respiração.

Figura 14 – Alterações nas pressões alveolar e intrapleural e no volume pulmonar durante a inspiração e a 
expiração
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A1: ao final da expiração, a pressão alveolar está em equilíbrio com a pressão atmosférica (0 mmHg), a pressão intra-
pleural está em seus valores de repouso (B1; –3 mmHg) e não há mobilização de ar (C1; VC = 0 mL); A2: com a expansão 
da caixa torácica, as lâminas pleurais são tracionadas e os pulmões se expandem, reduzindo a pressão alveolar ( –1 
mmHg) e iniciando o fluxo aéreo (inspiração); A3: com a entrada de ar nos pulmões, a pressão alveolar aumenta até se 
igualar à pressão atmosférica, cessando o fluxo de ar (C2; VC = 500 mL). Nesse momento, a expansão da caixa torácica 
é máxima para uma inspiração em repouso, tracionando as pleuras e reduzindo ainda mais a pressão intrapleural (B2; 
–6 mmHg); A4: ao cessarem as contrações dos músculos inspiratórios, a retração elástica dos pulmões e da caixa to-
rácica reduz o diâmetro da caixa torácica, aumentando a pressão alveolar (+1 mmHg) e iniciando a expiração; A5: com 
a saída de ar dos pulmões, a pressão alveolar que estava aumentando volta a cair até se igualar, novamente, à pressão 
atmosférica, cessando o fluxo de ar (C3; VC = 0 mL) ao final da expiração. A retração elástica cessa e a pressão intra-
pleural volta ao repouso (B3; –3 mmHg). 

Fonte: Adaptada de Silverthorn, 2017, p. 548.

Os eventos descritos até aqui refletem o que acontece durante o ciclo respiratório em repouso, 
ou seja, durante a respiração espontânea, em que o indivíduo não precisa aumentar a mobilização 
de ar, como ocorre durante o exercício físico, por exemplo. No momento do repouso, o volume de 
ar mobilizado em uma inspiração ou expiração espontânea é em torno de 500 mL, o já menciona-
do volume corrente (VC).

Entretanto, esse não é o único volume pulmonar que pode ser mobilizado. Temos também o 
volume de reserva inspiratória (VRI), que consiste no que somos capazes de inspirar além de uma 
inspiração espontânea. O mesmo vale para o volume de reserva expiratória (VRE), que se refere ao 
que somos capazes de expirar além de uma expiração espontânea. Tanto o VRI quanto o VRE são 
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volumes que utilizamos durante a atividade física ou quando estamos “estressados” e aumentamos 
a profundidade de nossa respiração.

Algumas doenças também nos fazem mobilizar as reservas respiratórias, mas trazem outras 
consequências. Esses volumes podem ser mensurados por meio de um aparelho denominado es-
pirômetro e o registro dos volumes pulmonares é nomeado de registro espirométrico.

Existe ainda um quarto volume pulmonar, o volume residual (VR). Esse volume consiste na 
quantidade de ar que permanece nos pulmões ao final de uma expiração máxima, ou seja, mesmo 
após exalarmos todo o ar que somos capazes, ainda resta um certo volume de ar nos pulmões. 
Isso acontece devido ao fato de as pleuras manterem os pulmões aderidos à parede torácica e, 
mesmo que o indivíduo tente expirar ainda mais, a retração da parede torácica é limitada por suas 
estruturas ósseas. Além do VR, um certo volume de ar permanece nas vias aéreas após a expira-
ção máxima, mais especificamente na zona de condução. Esse volume é denominado de volume 
do espaço morto anatômico, pois não ocorrem trocas gasosas nessas regiões.

Essa limitação acontece também para a inspiração máxima, aquela que mobiliza todo o VRI; 
mesmo que um indivíduo tente inspirar além, ele não conseguirá, pois a expansão da caixa torácica/
pulmões é limitada por elementos elásticos e ósseos.

Todos os volumes pulmonares, exceto o VR, podem ser mensurados com auxílio de um apa-
relho espirométrico. Utilizando a espirometria, também podemos calcular as capacidades pul-
monares (Quadro 1), que nada mais são que o somatório de dois ou mais volumes pulmonares.

Quadro 1 – Capacidades pulmonares

Nome Descrição Cálculo

Capacidade vital (CV)

Quantidade de ar que um indivíduo é 
capaz de mobilizar desde uma expiração 
máxima até a inspiração máxima. O en-
velhecimento promove a redução da CV 
por reduzir os elementos elásticos dos 
pulmões e tornar a musculatura esque-
lética mais fraca.

CV = VRE + VRI + VC

Capacidade pulmonar  
total (CPT)

Quantidade de ar total capaz de preen-
cher os pulmões, obtida pela soma de 
todos os volumes pulmonares.

CPT = VRE + VRI + VC + VR

Capacidade inspiratória (CI)
Quantidade total de ar que adentra os 
pulmões após inspiração máxima.

CI = VRI + VC

Capacidade residual  
funcional (CRF)

Quantidade de ar que permanece nos 
pulmões após uma expiração espontâ-
nea.

CRF = VRE + VR

Fonte: Elaborado pela autora.
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O recurso espirométrico eficiente é muito utilizado para determinar a função pulmonar em 
indivíduos saudáveis, como em atletas, mas principalmente em pessoas portadoras de doenças 
respiratórias. Observe, na Figura 15 a seguir, o exemplo de um registro espirométrico.

Figura 15 – Volumes pulmonares mensurados pela espirometria
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Fonte: Elaborada pela autora.
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É importante ressaltar que os volumes de 
reserva, tanto inspiratória quanto expiratória, 
somente são mobilizados com o auxílio da 
musculatura respiratória acessória, e, nesses 
casos, a respiração passa a ser forçada.

Para aumentar o volume inspirado, devemos 
elevar ainda mais o gradiente de pressão entre a 
atmosfera e os alvéolos, o que somente é possí-
vel com o aumento adicional dos diâmetros da 
caixa torácica. Para tanto, os músculos escale-
nos e esternocleidomastoideo que se inserem 
nas primeiras costelas, clavícula e esterno au-
mentam o diâmetro craniocaudal do tórax; os 
músculos peitorais maior e menor e serrátil an-
terior, que se fixam anteriormente nas costelas, 
aumentam o diâmetro anteroposterior do tórax. 
Por isso, tais músculos são considerados mús-
culos da inspiração forçada.

Quando tratamos da expiração forçada, esta 
não será mais passiva, necessitará da contração 
de músculos capazes de auxiliar a retração elás-
tica a reduzir ainda mais os diâmetros toráci-
cos. Os músculos destinados a essa função são 
aqueles que compõem a parede anterolateral do 
abdome, músculos oblíquos externo e interno, 
transverso e reto do abdome. A contração des-
sa musculatura durante a expiração aumenta a 
pressão abdominal, fazendo com que as vísceras 
abdominais sejam empurradas superiormente 
e, como consequência, empurrem as cúpulas do 
diafragma ainda mais.

Além disso, os músculos intercostais internos 
que revestem os espaços intercostais posterola-
teralmente e profundos aos intercostais exter-
nos se contraem e, devido às suas inserções, as 

costelas são direcionadas para baixo, reduzindo 
o diâmetro torácico. Portanto, os músculos ab-
dominais e intercostais internos são músculos 
da expiração forçada.

Você já deve ter percebido que a eficiência da 
função pulmonar depende de algumas proprie-
dades inerentes à caixa torácica e aos próprios 
pulmões, como é o caso da elasticidade. Os pul-
mões e a caixa torácica devem possuir uma boa 
elasticidade, principalmente para facilitar o tra-
balho expiratório. Entretanto, essas estruturas 
também devem ser complacentes para permitir 
a deformação elástica e criar os gradientes de 
pressão para o trabalho inspiratório.

Um pulmão rígido, como acontece na fibro-
se cística, não é complacente e muito menos 
elástico, o que aumenta o trabalho respiratório. 
Várias doenças restritivas e obstrutivas do siste-
ma respiratório aumentam o trabalho realizado 
pelas estruturas envolvidas no desenvolvimento 
do ciclo respiratório, o que provoca uso excessi-
vo da musculatura acessória e fadiga muscular,  
podendo até mesmo levar à insuficiência 
respiratória.

Os músculos da respiração são, por si só, 
mais resistentes à fadiga, porém existem alguns 
mecanismos fisiológicos capazes de reduzir o 
trabalho respiratório, como a produção de sur-
factante pulmonar e a redução da resistência 
das vias aéreas.

O surfactante pulmonar é uma substância 
composta principalmente por fosfolipídios e 
é responsável por reduzir a tensão superficial 
nos alvéolos. Essa substância é produzida pelos 
pneumócitos tipo II, células em menor número 
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do que os pneumócitos tipo I, que revestem a superfície alveolar. Mas por que é necessário reduzir 
a tensão superficial nos alvéolos?

Para entendermos, vamos retomar alguns conceitos da física e da química. Quando temos uma 
superfície revestida por algum líquido rico em água (H2O) e essa superfície está em contato com o 
ar, como um copo cheio de água até a borda, criamos uma interface ar-líquido, em que as molécu-
las de H2O que não estão em contato com o ar se atraem em todos os sentidos.

Entretanto, as moléculas que estão na superfície em contato com o ar somente são atraídas pelas 
moléculas de água ao lado e “dentro” do líquido, gerando o que conhecemos por tensão superficial, 
ou seja, as moléculas de água na superfície de um líquido são atraídas para dentro do líquido.

É a tensão superficial que faz com que as gotas de chuva tenham formato de gotas, pois ela 
mantém as moléculas de água unidas; o mesmo vale para aquela superfície abaulada que se forma 
na borda de um copo cheio de água, em que, mesmo cheio até acima da borda, parte da água não 
será derramada devido à tensão superficial manter a união entre as moléculas. Vamos observar 
esse fenômeno na Figura 16 a seguir.

Figura 16 – Tensão superficial em uma interface ar-líquido
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Fonte: Elaborada pela autora.

(B) Relação de atração entre as moléculas de água e tensão superficial
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Fonte: Adaptada de Curi e Procopio, 2017, p. 425.
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Mais uma vez voltamos ao questionamento: qual é a relação entre a tensão superficial e os 
alvéolos pulmonares? Os alvéolos pulmonares são estruturas esféricas e suas células secretam 
uma pequena quantidade de líquido com composição semelhante à solução salina isotônica. 
Esse líquido se distribui pela superfície alveolar e, como os alvéolos, mesmo após expiração 
máxima, possuem ar em seu interior, uma interface ar-líquido é criada e, consequentemente, 
gera-se tensão superficial.

Se os alvéolos não fossem esféricos, talvez isso não seria um problema, entretanto, por eles 
apresentarem esse formato, a atração mútua das moléculas de água faz com que eles tendam ao 
colabamento quando a tensão superficial é muito alta. Um alvéolo colabado é muito difícil de ser 
insuflado durante a inspiração, o que aumenta o trabalho respiratório.

O surfactante pulmonar funciona como um detergente, e suas moléculas se interpõem entre as 
moléculas de água da interface ar-líquido, “quebrando” a atração entre elas e reduzindo a tensão 
superficial. A importância da função do surfactante para a eficiência respiratória pode ser obser-
vada em bebês que nascem antes de 35 semanas de gestação, quando o surfactante vai começar a 
ser produzido. Esses bebês apresentam a maioria de seus alvéolos colapsados e podem desenvolver 
a síndrome da angústia respiratória neonatal, devido à fadiga da musculatura respiratória, que tem 
seu trabalho aumentado pela ausência de surfactante. A Figura 17, a seguir, apresenta os alvéolos 
e o surfactante pulmonar.

Figura 17 – A estrutura alveolar e o surfactante pulmonar
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Fonte: Elaborada pela autora.

(Continua)
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(B) Surfactante
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Fonte: Adaptada de Curi e Procopio, 2017, p. 425.

Além de auxiliar na redução da tensão superficial alveolar, o surfactante iguala as pressões entre 
alvéolos vizinhos. As paredes alveolares possuem poros que comunicam um alvéolo ao outro e, 
dessa forma, a pressão dentro de um alvéolo influencia a pressão dentro de outro.

De acordo com a lei de Boyle, sabemos que alvéolos maiores possuem menor pressão e alvéolos 
menores possuem maior pressão, portanto, se houver comunicação entre alvéolos de tamanhos 
diferentes, haverá um gradiente de pressão entre eles, gerando fluxo de ar. Assim, alvéolos menores 
se esvaziariam em alvéolos maiores e teríamos uma “mistura” de alvéolos pulmonares colapsados e 
outros hiperinsuflados, certo? O trabalho respiratório aumentaria, pois, como já sabemos, é muito 
difícil insuflar alvéolos colapsados, porém também é extremamente difícil ventilar alvéolos que já 
estão hiperinsuflados. É aí que entra o surfactante e a lei de Laplace, que postula o seguinte: se duas 
bolhas possuem a mesma tensão superficial, a bolha maior possui menor pressão. A equação que 
demonstra o fenômeno é:

P = 2T/r

Em que: P = pressão; T = tensão superficial; r = raio.

Para evitar que alvéolos menores se esvaziem em alvéolos maiores, os primeiros produzem mais 
surfactante e, portanto, sua tensão superficial é mais reduzida que a dos alvéolos maiores, resultan-
do em igualdade entre as pressões alveolares. Se não há gradiente de pressão, não há fluxo aéreo.

Observe, na Figura 18 a seguir, como funciona esse processo.
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Figura 18 – Os alvéolos e a lei de Laplace
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Fonte: Elaborada pela autora com base em Aires, 2018, p. 622.

Além da redução da tensão superficial alveolar pelo surfactante pulmonar, a baixa resistência 
das vias aéreas ao fluxo de ar é muito eficaz em reduzir o trabalho respiratório. A seguinte equação, 
já aplicada ao sistema cardiovascular, determina, portanto, que o fluxo de um fluido é inversamen-
te proporcional à resistência de um tubo.

Fluxo = ∆P / R

Em que: ∆P é o gradiente de pressão e R é a resistência.

Como o ar atmosférico é considerado fluido, podemos aplicar a equação às vias aéreas. Dessa for-
ma, como a resistência é muito influenciada pelo raio de um tubo (R = 1/r4; em que r é raio), quanto 
maior o diâmetro de tubos em série, menor será a resistência, correto? De certa forma, as vias aéreas 
possuem estruturas que permitem mantê-las pérvias (“abertas”), reduzindo a resistência aérea.
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Entretanto, assim como os vasos sanguíneos, 
as vias aéreas inferiores começam a se ramificar 
a partir da bifurcação da traqueia, reduzindo 
cada vez mais o diâmetro até chegar aos bron-
quíolos respiratórios, o que aumentaria muito a 
resistência. De fato, aumentar a resistência das 
vias aéreas nas regiões em que serão realizadas 
as trocas gasosas não é uma boa ideia. Portanto, 
ao se ramificar, apesar da redução no diâmetro, 
as vias aéreas deixam de se apresentar apenas 
em série para se expor também em paralelo,  
aumentando a área de secção transversal.

Vimos que uma grande área de secção trans-
versal reduz muito a resistência e que a região 
na qual temos os bronquíolos terminais e bron-
quíolos respiratórios possui as maiores áreas de 
secção transversal das vias aéreas.

Uma característica importante relacionada à 
resistência das vias aéreas inferiores é a presen-
ça de músculo liso em suas paredes. O músculo 
liso das vias aéreas inferiores está presente des-
de a traqueia até os bronquíolos e está sujeito ao 
controle do sistema nervoso autônomo e outras 
substâncias produzidas localmente, como hor-
mônios e fármacos.

O músculo liso, ao se contrair, promove bron-
coconstrição, aumentando a resistência das vias 
aéreas, e as principais substâncias relacionadas 
são a acetilcolina (neurotransmissor parassim-
pático) e a histamina (liberada pelos mastócitos 
principalmente durante crises de asma).

A broncodilatação acontece com o estímu-
lo simpático pela ação da noradrenalina, mas 
também pela adrenalina liberada pela glândula 

suprarrenal. Vários fármacos que mimetizam 
os efeitos da estimulação simpática (simpatico-
miméticos) e outros que inibem a estimulação 
parassimpática são utilizados para redução da 
resistência das vias aéreas durante crises asmá-
ticas e outros tipos de doenças obstrutivas.

6.3 Trocas e transporte dos gases

O ar atmosférico é uma mistura de gases, 
sendo que 21% dessa mistura é composta por 
O2; 78% por N2; 0,03% por CO2 e o restante 
por outros gases. A lei de Dalton postula que a 
pressão de uma mistura de gases é o resultado 
da soma da pressão que cada gás exerce nessa 
mistura.

Ao nível do mar, consideramos que a pressão 
atmosférica é de 760 mmHg. Dessa forma, como 
o ar atmosférico é uma mistura, cada gás exerce 
uma pressão parcial (Pgás) nela, em que x é o gás 
em questão. Como o O2 corresponde a 21% da 
mistura, sua PO2 pode ser calculada utilizando-
-se uma regra de três:

760 mmHg    100%
Pgás   % do gás na mistura 

760 mmHg    100%
PO2    21%

100% × PO2 = 760 mmHg × 21%
PO2 = 160 mmHg

O mesmo cálculo pode ser realizado para os 
demais gases, e, assim, temos:

PCO2 = 0,25 mmHg e PN2 = 592,8 mmHg
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Desses gases, o O2 e o CO2 são os únicos que possuem importância para as trocas gasosas 
realizadas nos pulmões e nos tecidos. Por isso, conhecer suas pressões parciais no ar atmosférico 
e no sangue é de extrema importância para a compreensão dos mecanismos das trocas gasosas. 
A Figura 19, a seguir, resume bem o que vamos estudar agora: as trocas gasosas nos pulmões,  
o transporte de gases no sangue e as trocas gasosas nos tecidos.

Figura 19 – Trocas e transporte dos gases
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1) O ar inspirado, rico em O2, chega aos pulmões, onde ocorre a troca de O2 do ar por CO2 do sangue. 2) O O2 é transpor-
tado pelas hemácias até os órgãos por meio de artérias. 3) O sangue arterial, rico em O2, chega aos órgãos e, enfim, 
às células, por meio dos capilares teciduais, onde ocorre a troca de O2 do sangue por CO2 produzido pelas células. 4) 
O sangue venoso, rico em CO2, segue aos pulmões, onde nova troca por O2 acontece. Assim, o CO2 é eliminado no ar 
atmosférico pelos pulmões e o O2 é captado novamente para ser transportado aos tecidos. 

Fonte: Elaborada pela autora.

As trocas gasosas nos pulmões acontecem quando o ar atmosférico atinge os alvéolos. O princí-
pio das trocas gasosas é muito parecido com o fluxo de fluidos, ou seja, para haver troca deve exis-
tir gradiente de pressão, porém, para os gases, a pressão é a pressão parcial exercida pelo gás (Pgás).
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Assim, o gás se move do local de maior Pgás para o local de menor Pgás. Vimos que a PO2 no ar 
atmosférico é de 160 mmHg, entretanto, nos alvéolos, ela cai para 100 mmHg, pois o ar é umidifi-
cado nas vias aéreas e o vapor d’água passa a contribuir com sua pressão parcial.

Já a PO2 dos capilares, que trazem sangue venoso aos pulmões, é de 40 mmHg, criando um 
gradiente de pressão parcial que faz o O2 se difundir para o sangue no capilar pulmonar. Apesar 
de a distância entre o ar alveolar e o sangue ser muito pequena (membrana de troca), como a ve-
locidade do fluxo sanguíneo é lenta, a difusão acontece de maneira muito rápida, ao passo que, ao 
sair pelo lado arterial do capilar, a PO2 no sangue arterial se equilibrou com a PO2 alveolar e é 100 
mmHg. O inverso aconteceu com o CO2, cuja PCO2 no sangue venoso era de 46 mmHg e no ar 
alveolar era de 40 mmHg, ou seja, o CO2 se difunde do sangue para o alvéolo.

A Figura 20, a seguir, mostra como ocorrem as trocas gasosas entre os alvéolos e o sangue nos 
capilares pulmonares.

Figura 20 – Trocas gasosas nos pulmões e as pressões parciais dos gases
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Fonte: Elaborada pela autora.

Vários fatores podem prejudicar a difusão dos gases através da membrana de troca e um deles é 
a espessura da própria membrana. Essa membrana é, na verdade, formada pela célula pavimentosa 
alveolar, que permite a troca gasosa por apresentar baixa altura (epitélio pavimentoso; pneumócito 
tipo I); pela lâmina basal que dá suporte à célula alveolar; pelo interstício pulmonar (pouco tecido 
conjuntivo), que permite a fusão da lâmina basal com a lâmina basal do capilar pulmonar e a célula 
endotelial que o reveste.

O conjunto dessas cinco estruturas forma a membrana de trocas gasosas dos pulmões. Observe 
a estrutura dessa membrana na Figura 21 a seguir.
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Figura 21 – A membrana de troca entre alvéolos e capilares pulmonares
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Fonte: Elaborada pela autora.

A espessura desse conjunto de estruturas não ultrapassa 1,5 µm e qualquer fator que aumente a 
distância entre o ar alveolar e o sangue dificulta a difusão dos gases. Alguns exemplos comuns são: 
aumento de líquido no interstício pulmonar (edema), aumento de líquido ou secreção na super-
fície alveolar (inflamações ou infecções) e acúmulo de colágeno no interstício pulmonar (fibrose 
cística ou fibrose pulmonar).

Além da espessura da membrana de troca, outros fatores que influenciam na eficiência das 
trocas gasosas são: composição do ar inspirado, quantidade de ar “novo” que chega aos alvéolos 
(ventilação alveolar), frequência e amplitude da respiração, resistência das vias aéreas, complacên-
cia e elasticidade pulmonares, área de superfície para troca (por exemplo, na doença pulmonar 
obstrutiva crônica, há destruição dos alvéolos, reduzindo a superfície para troca) e irrigação (per-
fusão) adequada dos alvéolos.

Mostramos, então, que o O2 se difunde do espaço alveolar para o sangue e o CO2 realiza o mes-
mo processo, do sangue para o alvéolo, devido aos seus gradientes de pressão parcial individuais, 
até que o equilíbrio seja alcançado. Porém, chegar ao equilíbrio não significa que existe a mesma 
concentração de gases no ar alveolar e no sangue. De fato, após alcançar o equilíbrio, a PO2 alveolar 
é 100 mmHg e a PO2 no sangue arterial é 100 mmHg. Entretanto, a concentração de O2 necessária 
para que se tenha uma PO2 de 100 mmHg nos alvéolos e no sangue é completamente diferente. 
Isso ocorre devido à solubilidade dos gases em diferentes soluções, ou seja, à facilidade com que 
um gás se dissolve em uma solução.
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Um gás com alta solubilidade se dissolve facil-
mente em uma solução (água, por exemplo), mes-
mo que sua pressão parcial seja baixa, ao passo 
que um gás com baixa solubilidade necessita de 
altas pressões parciais para se dissolver na solução, 
e isso não é garantia de que muitas moléculas des-
se gás vão se dissolver, ou seja, a concentração do 
gás na solução pode ser baixa.

Observe que o CO2 se dissolve para o ar al-
veolar com uma PCO2 no sangue venoso de 
apenas 46 mmHg, enquanto o O2 necessita de 
uma alta PO2 nos alvéolos (100 mmHg) para se 
difundir para o sangue, ou seja, o CO2 apresen-
ta maior solubilidade (em torno de vinte vezes 
mais) em água (“sangue”) que o O2.

Compreender a solubilidade dos gases é de 
extrema importância para a fisiologia respirató-
ria, pois, uma vez que o O2 possui baixa solubi-
lidade em água, na verdade, quando o sangue 
venoso passasse pelos alvéolos pulmonares, não 
haveria tempo suficiente para o O2 se dissolver 
no sangue e aumentar a PO2 no sangue arterial. 
Dessa forma, o sangue que entra nos pulmões 
os deixaria com quantidades insuficientes de O2 
para ser entregue aos tecidos. Entretanto, a pró-
pria natureza resolveu esse problema de solubi-
lidade do O2 criando um mecanismo fisiológico 
de captação desse gás, a chamada hemoglobina.

A hemoglobina (Hb) é uma proteína encon-
trada no interior das hemácias ou eritrócitos,  
as células vermelhas do sangue – e, inclusive,  
é a responsável pela coloração vermelha dessas 
células. Essa proteína possui quatro locais para 
ligação de O2, os grupos heme da Hb (Figura 22),  
proteínas que contêm sítios de ligação para o 

ferro, sendo este o responsável pela ligação re-
versível com o O2. A ligação da Hb com o O2 
obedece à lei da ação das massas pela reação 
apresentada a seguir, formando a oxi-hemoglo-
bina (HbO2) e voltando a ser apenas Hb quando 
o O2 é desligado:

Hb + O2      HbO2

Você já deve ter percebido que a reação se-
gue para a direita nos pulmões, quando o O2 se 
dissolve no sangue e imediatamente é captado 
pela Hb, formando HbO2. Em torno de 98% do 
O2 são captados pela Hb e apenas 2% permane-
cem dissolvidos no plasma, resolvendo, portan-
to, o problema da baixa solubilidade em água 
desse gás.
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Figura 22 – Hemácias e hemoglobina
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Fonte: Elaborada pela autora.

Cada molécula de Hb é capaz de captar 4 moléculas de O2, porém nem sempre os 4 sítios para 
ligação de O2 serão ocupados. A ligação da Hb com o O2 é representada pela curva de saturação da 
Hb (Figura 23), em que no eixo da abcissa está demonstrada a pressão parcial do gás e na ordenada 
a porcentagem de ligação da Hb com o gás em questão.

Figura 23 – Curva de saturação da hemoglobina
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Fonte: Adaptada de Silverthorn, 2017, p. 576.

Observe na curva de saturação da Hb que a ligação do O2 com a Hb aumenta à medida que a 
PO2 aumenta, sendo máxima na PO2 de 100 mmHg, ou seja, a PO2 que encontramos nos alvéolos. 
Portanto, quando as hemácias passam pelos capilares pulmonares, a saturação da Hb pode alcan-
çar o máximo, deixando os pulmões com uma PO2 de 100 mmHg.
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Entretanto, quando o sangue arterial chega 
aos tecidos, a PO2 local é de 40 mmHg devido à 
constante utilização de O2 para o metabolismo 
celular. Mais uma vez, observe a Figura 23 e veja 
que na PO2 de 40 mmHg a saturação da Hb é 
de 65% a 70%, o que significa que parte do O2 

se dissociou da Hb, pois ela não está completa-
mente saturada como estava quando passou pe-
los pulmões (saturação de 100%). Dessa forma, 
a baixa PO2 faz com que o O2 se dissocie da Hb 
e se difunda aos tecidos.

Geralmente, somente a baixa PO2 tecidual 
é suficiente para estimular a dissociação da 
HbO2, entretanto, as células, quando entram em 
atividade, aumentam o seu metabolismo para 
gerar mais energia e, consequentemente, neces-
sitam de mais O2. Sendo assim, alguns fatores 
relacionados ao aumento do metabolismo ce-
lular são estímulos para elevar a dissociação da 
HbO2, liberando mais O2 aos tecidos em ativi-
dade. Esses fatores são o aumento na produção 
de CO2, a redução do pH sanguíneo, o aumen-
to da temperatura tecidual e a maior produção 
de 2,3-bifosfoglicerato (2,3-BPG), um produto 
intermediário do metabolismo glicolítico. Por 
outro lado, a redução na produção de CO2,  
o aumento do pH sanguíneo, a redução da tempe-
ratura tecidual e a menor produção de 2,3-BPG  
dificultam a liberação de O2.

O transporte dos gases no sangue inclui a re-
moção de CO2, bem como o fornecimento de 
oxigênio às células. O CO2 é um subproduto da 
respiração celular e é potencialmente tóxico se 
não for excretado (removido do corpo). A PCO2 
elevada (hipercapnia) faz o pH diminuir, situa-
ção conhecida como acidose. Extremos de pH 
interferem com as ligações de hidrogênio das 
moléculas e podem desnaturar proteínas. Níveis 

anormalmente elevados de PCO2 também depri-
mem a função do sistema nervoso central, cau-
sando confusão, coma e até mesmo morte. Por 
essas razões, o CO2 deve ser removido, tornando 
a homeostasia do CO2 uma importante função 
do sistema respiratório (SILVERTHORN, 2017, 
p. 577).

Descrevemos anteriormente a solubilidade 
dos gases e vimos que o CO2 é vinte vezes mais 
solúvel no plasma que o O2. Dessa forma, sua 
capacidade de se dissolver no plasma é muito 
grande, porém as células produzem uma imen-
sa quantidade de CO2, ou seja, a produção desse 
gás ultrapassa a capacidade de solubilização no 
plasma. Mais uma vez as hemácias entram na 
“jogada” e resolvem esse problema. Em torno 
de 93% do CO2 que se difunde ao plasma en-
tram nessas células e, desse conteúdo, 23% se 
ligam à Hb, formando a carboxi-hemoglobina 
(HbCO2), e 70% são convertidos em bicarbona-
to (HCO3

-), pela seguinte reação, que também 
segue a lei de ação das massas:

CO2 + H2O      H2CO3       H+ + HCO3
-

O HCO3
- gerado volta ao plasma, onde é 

transportado aos pulmões pelo sangue veno-
so. Assim, apenas 7% do CO2 realmente estão 
dissolvidos como CO2 no plasma. Esse HCO3

- 

plasmático é muito importante para o equilíbrio 
ácido-básico do sangue e serve como substância 
tamponadora para várias reações. A Figura 24, 
a seguir, resume os mecanismos de transporte 
dos gases no plasma sanguíneo.
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Figura 24 – Transporte dos gases no sangue

Alvéolo

Célula
periférica

Capilar
tecidual

Capilar
pulmonar

2% dissolvido

Fluxo

Hemácia Hemácia

PO  alta2

O2

Hb + O2 Hb + O2HbO  (98%)2 HbO2

O2

PO  baixa2

IE
SD

E 
BR

AI
SL

 S
/A

.

Alvéolo

Célula
periférica

Capilar
tecidual

Capilar
pulmonar

7% dissolvido

Fluxo

Hemácia Hemácia

PCO  alta2

CO2

Hb + CO CO  + H O2

Hb + CO2HbCO2CO  + H O2 2 332

HbCO  (23%)

H CO 

2 2 23H CO 

Cl-

Cl-

H+ + HCO - (70%)

2

HCO -
3

H+ + HCO -
3

CO2

PCO  baixa2

Observe que o bicarbonato (HCO3
-) sai ou entra na hemácia por meio de um contratransportador que o 

troca por cloreto (Cl-). 
Fonte: Elaborada pela autora.

Assim, finalizamos os mecanismos de trocas e transporte de gases relacionados ao sistema res-
piratório. É importante ter sempre em mente que, apesar de esses mecanismos serem explicados 
separadamente, os eventos das trocas e transporte acontecem concomitantemente.

6.4 Controle da respiração

Agora, vamos finalizar este capítulo descrevendo os eventos e as estruturas relacionados ao 
controle da respiração, ou seja, os mecanismos capazes de incentivar e silenciar os estímulos que 
promovem a contração e o relaxamento da musculatura respiratória, o controle da frequência res-
piratória (FR), da amplitude (“profundidade”) da respiração e do ritmo respiratório.
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Já sabemos que os músculos relacionados à respiração são esqueléticos e todo músculo esque-
lético é controlado voluntariamente, ou seja, está sob o controle da nossa “vontade”. Assim, conse-
guimos provocar a contração dos músculos esqueléticos voluntariamente – como um teste, você 
pode tentar inspirar e expirar agora mesmo.

Essa musculatura recebe o comando motor das vias descendentes estudadas no capítulo refe-
rente ao sistema nervoso. Entretanto, não é necessário que controlemos a nossa respiração o tempo 
todo. Ninguém precisa pensar: “Vamos lá, diafragma, contraia”; ou então: “Agora é hora de expirar, 
relaxe, diafragma”. Seria muito cansativo realizar esse tipo de controle da musculatura respiratória, 
concorda?

A respiração é controlada de maneira automática por núcleos localizados no sistema nervoso 
central, mais especificamente no bulbo e ponte do tronco encefálico. Apesar de os estudos em 
fisiologia respiratória terem demonstrado a existência desses núcleos e algumas de suas funções,  
os mecanismos exatos que influenciam o controle da respiração ainda são uma incógnita. Portanto, 
o que será descrito a seguir é um misto do que já foi descrito pelos fisiologistas e de algumas teorias 
que estão sendo ainda estudadas.

Na região do bulbo, existe um conjunto de núcleos cujas células possuem a capacidade de se 
autoexcitar de maneira muito semelhante aos marca-passos cardíacos, ou seja, são capazes de 
gerar potenciais de ação espontaneamente, porém agora estamos falando de neurônios.

Esses núcleos formam o grupo respiratório ventral (GRV), o qual possui um núcleo com neurô-
nios marca-passo (complexo pré-Bötzinger) e que são os prováveis geradores do ritmo respiratório 
– ou seja, de maneira coordenada, esses neurônios enviam estímulos aos neurônios motores que 
inervam a musculatura inspiratória, promovendo a inspiração. Ao cessar os potenciais de ação,  
a musculatura relaxa e a expiração acontece.

O GRV sofre influência do grupo respiratório dorsal (GRD), também no bulbo, e do grupo res-
piratório pontino (GRP), na ponte. Esses grupos recebem aferências provenientes da periferia e do 
próprio SNC, que informam seus neurônios sobre as concentrações de CO2, O2 e pH.

O aumento de CO2 sanguíneo causa elevação dos níveis de H+ (reveja a equação da reação 
do CO2), o que reduz o pH, provocando a acidose e todas as suas consequências já mencionadas 
anteriormente. Já a queda das concentrações de O2 causa hipóxia, que pode levar à morte celular  
por isquemia.

Portanto, regular a respiração de acordo com esses parâmetros é uma forma muito “simples” que 
o organismo encontrou para evitar que a homeostase respiratória fosse abalada. Ou seja, se ocorre 
acidose, a ventilação é estimulada para eliminar o CO2 em excesso e aumentar o pH. Mecanismos 
semelhantes acontecem quando há redução do O2 , apesar de eles serem mais sensíveis às alterações 
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do CO2. Essas informações são captadas tanto na periferia quanto no SNC por receptores sensíveis a 
essas substâncias, os quimiorreceptores, ligados às aferências sensoriais que chegam no GRP e GRD.

O GRP parece estar mais relacionado ao início e ao término do ciclo respiratório; quanto ao 
GRD, apesar de receber as informações aferentes e enviar sinais ao GRV, esses sinais parecem vol-
tar para que o GRD envie potenciais de ação ao músculo diafragma.

Veja, na Figura 25 a seguir, a localização dos centros de controle da respiração.

Figura 25 – Centros de controle da respiração
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Fonte: Elaborada pela autora.

Como mencionado anteriormente, a fisiologia do controle da respiração ainda não é muito 
conhecida, entretanto muitos estudos estão em andamento. Assim, espera-se que, em breve, te-
nhamos muitas descobertas nesse campo. Porém, sabemos que os neurônios responsáveis por esse 
controle estão na ponte e no bulbo, e qualquer lesão que acometa essa região pode levar o indiví-
duo até mesmo à morte.

Considerações finais

Neste capítulo, descrevemos as estruturas que formam o sistema respiratório e permitem que 
ele realize suas funções. Além disso, entendemos como a organização anatômica entre pulmões, 
pleuras e caixa torácica faz com que as pressões intrapulmonares sejam variadas. Visualizamos 
ainda as relações entre o sistema respiratório e o sistema cardiovascular para promover as trocas 
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nos pulmões e tecidos e os transportes dos gases no sangue. Para finalizar, descrevemos parte dos 
núcleos do tronco encefálico relacionados ao controle da respiração. A integração entre estruturas 
e funções dos três sistemas – respiratório, cardiovascular e nervoso – garante a eficiência da respi-
ração, um dos processos básicos da vida.

Ampliando seus conhecimentos

• A respiração se modifica de acordo com as condições do ambiente, e as modificações das 
pressões parciais dos gases são as principais responsáveis por essas alterações. No Capítulo 43 
da obra a seguir, você vai encontrar as descrições dos mecanismos relacionados às mudanças 
de altitude na aviação, escaladas e até mesmo no espaço.

• O ambiente intrauterino é realmente algo “inóspito”. O fornecimento de oxigênio ao bebê 
em desenvolvimento depende fundamentalmente da difusão do gás do sangue materno 
para a placenta, em que sua pressão parcial é extremamente baixa. Para solucionar esse 
problema, a natureza deu o seu “jeitinho” e todos os detalhes estão descritos no Capítulo 
83 da mesma obra.

HALL, J. E. Tratado de fisiologia médica. 12. ed. Trad. de Guyton and Hall Textbook of Medical 
Physiology. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.

Atividades

1. Ariene teve um acidente automobilístico e sofreu fratura das costelas direitas VIII e IX.  
No hospital, em exame clínico e de imagem, foram detectados hemotórax (sangue na cavida-
de torácica) à direita e colabamento pulmonar completo ipsilateralmente às fraturas. Nesse 
sentido, explique como as fraturas podem levar aos achados clínicos descritos.

2. José começou a fumar na adolescência por influência dos amigos e já nos primeiros anos 
como fumante percebeu que um pigarro desconfortável começou a acompanhá-lo. Para pio-
rar, no último mês começou a sentir falta de ar, muita dificuldade para expirar e cansaço. 
Ao buscar ajuda no serviço de saúde, foi diagnosticado com enfisema pulmonar ou doença 
pulmonar obstrutiva crônica (DPOC). Ainda explicaram para ele que o cansaço estava asso-
ciado à má ventilação pulmonar e ao esforço respiratório. Muito assustado, José fez uma bus-
ca na internet e descobriu que o enfisema se caracteriza pela destruição e alargamento dos 
bronquíolos terminais e alvéolos, que perdem sua elasticidade e favorecem o aprisionamento 
do ar dentro dos pulmões. No enfisema, notamos uma hiperinsuflação mantida dos pulmões 
devido a esse ar aprisionado. De acordo com as informações, discorra sobre os efeitos que 
levam ao aumento do esforço respiratório.
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3. Uma maneira de avaliarmos a função respiratória é por meio da espirometria. Esse tipo 
de registro nos permite mensurar os volumes e calcular as capacidades respiratórias e os 
resultados associados ao exame clínico e é essencial para determinação das condições respi-
ratórias. Aníbal decidiu iniciar aulas de natação, pois seu médico pneumologista disse que 
essa prática o ajudaria a melhorar sua função respiratória devido à asma, que o acompanha 
desde a infância. Para isso, realizou o exame espirométrico simples antes do início das aulas 
e, após três meses praticando natação três vezes por semana, os resultados obtidos foram os 
apresentados na tabela a seguir:

VC (mL) VRI (mL) VRE (mL)

Antes 343 1980 476

Depois 459 2298 869

Explique os resultados observados correlacionando a situação que antecede o início da ativi-
dade física e o que se sucede após os três meses de natação de Aníbal. Para facilitar, você pode 
consultar a Figura 15 deste capítulo e obter os valores dos volumes e capacidades pulmonares 
comuns para homens.
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Objetivos de aprendizagem:

 ◆ conhecer a anatomia do sistema urinário, os néfrons, e as estruturas relacio-
nadas a ambos;

 ◆ compreender os mecanismos relacionados à formação e excreção da urina;

 ◆ compreender a regulação da osmolaridade plasmática. 

Anatomofisiologia do 
sistema urinário



Cr
ys

ta
l l

ig
ht

/S
hu

tt
er

st
oc

k





O sistema urinário mantém a composição e as propriedades dos líquidos corporais que for-
mam o meio interno das células ou o líquido intracelular (LIC). Por meio da filtração glomerular, 
o plasma sanguíneo passa por um processo seletivo de filtragem e o produto final é a urina, que é 
eliminada do corpo durante a micção.

As principais funções do sistema urinário estão relacionadas ao equilíbrio hídrico e ele-
trolítico, a saber: manutenção ou eliminação de água e íons, dependendo das necessidades do 
organismo; eliminação de resíduos potencialmente tóxicos (metabólitos, medicamentos etc.); 
produção de eritropoietina, um hormônio relacionado à produção dos eritrócitos; formação da 
vitamina D, importante hormônio para a regulação do Ca++ plasmático; e regulação da pressão 
arterial, seja produzindo hormônios, como a renina, seja controlando o volume sanguíneo ou 
do líquido extracelular.

No presente capítulo, vamos abordar e descrever a morfologia e as funções dos órgãos rela-
cionados a cada uma dessas funções, bem como compreender os mecanismos fisiológicos que 
proporcionam, principalmente, a formação da urina e, como consequência, regulam o volume do 
líquido extracelular, os eletrólitos e a pressão arterial.

7.1 O sistema urinário

O sistema urinário (Figura 1) é formado pelos órgãos bilaterais produtores de urina, denomi-
nados rins; pelos órgãos condutores de urina, também duplos, os ureteres; o órgão armazenador de 
urina, a bexiga urinária; e um órgão eliminador de urina, a uretra. Apenas a uretra tem particula-
ridades anatômicas no gênero masculino, e os demais órgãos, com exceção do tamanho e volume, 
são muito semelhantes entre os gêneros.

7
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Figura 1 – O sistema urinário
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Fonte: Elaborada pela autora.

Cada um desses órgãos tem funções distintas, porém é a ação conjunta que permite a eficiência 
do sistema. Além disso, é necessário haver irrigação sanguínea adequada, bem como drenagem 
venosa, pois a circulação sanguínea é a responsável por permitir a filtração do sangue e, conse-
quentemente, a formação da urina.

7.1.1 Anatomia do sistema urinário

Os rins são órgãos pares (bilaterais) e têm forma semelhante à de um grão de feijão, com con-
cavidade voltada medialmente e convexidade voltada para a lateral. Estão localizados logo acima 
da cintura, um de cada lado da coluna vertebral, entre o peritônio – membrana que reveste parte 
dos órgãos abdominais – e a parede posterior do abdome, ou seja, são órgãos retroperitoneais. 
Recebem cerca de 25% do débito cardíaco e, devido a essa vasta vascularização, têm coloração 
vermelho-parda. O rim direito, geralmente, fica um pouco mais baixo que o rim esquerdo devido 
ao lobo direito do fígado estar localizado logo acima dele.
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Duas faces compõem os rins, uma face an-
terior, que se relaciona principalmente com os 
intestinos, e uma face posterior, relacionada com 
a musculatura da parede posterior do abdome, 
em especial com o músculo quadrado lombar. 
Ambas as faces estão recobertas pela cápsula fi-
brosa renal, formada por tecido conjuntivo den-
so, e externamente a ela há uma extensa camada 
de tecido adiposo que constitui a cápsula adiposa 
renal (gordura perirrenal).

Os rins têm uma margem lateral convexa e 
uma margem medial côncava, onde encontra-
mos o hilo renal, uma fenda profunda e vertical 
através da qual vasos sanguíneos, linfáticos e 
nervos renais penetram ou deixam a substân-
cia renal. No hilo renal, a veia renal, tributária 
da veia cava inferior, é anterior à artéria renal, 
ramo da aorta abdominal, e se apresenta ante-
riormente à pelve renal. Além disso, os rins têm 
um polo ou extremidade superior, quase toda 
recoberta pela glândula suprarrenal (adrenal),  
e um polo ou extremidade inferior (livre).

O hilo renal é um local de entrada para um 
espaço ou cavidade no interior dos rins, o seio 
renal, o qual é ocupado pela pelve renal, cálices 
renais, nervos e vasos renais e uma quantidade 
variável de gordura, a gordura do seio renal. Essa 
gordura é derivada da gordura que envolve os 
rins, a cápsula adiposa. Imediatamente externa 
à cápsula adiposa renal há uma fáscia renal que 
envolve os rins, as suprarrenais e a gordura pe-
rirrenal, e, externamente a essa fáscia, é possível 
observar um acúmulo de gordura extraperito-
neal, a gordura renal periférica (pararrenal).

Como não existem ligamentos de sustenta-
ção para os rins, as camadas de gordura peri e 
pararrenais e a fáscia renal servem como tecidos 
de suporte para esses órgãos, os quais estão sus-
pensos somente por suas raízes, formadas pelos 
seus vasos sanguíneos e nervos. Internamente, 
cada rim consiste em um córtex renal periférico 
e em uma medula renal central. O córtex renal 
é uma faixa superficial contínua de tecido cla-
ro que envolve completamente a medula renal 
e o local em que acontece a filtração do sangue, 
sendo denominada filtração glomerular.

A maior parte do fluxo sanguíneo renal se 
encontra no córtex. Extensões do córtex renal, 
conhecidas como colunas renais, projetam-se in-
ternamente, dividindo a medula renal em agrega-
dos descontínuos de tecido em forma triangular,  
as pirâmides renais. Voltadas externamente, em di-
reção ao córtex renal, estão as bases das pirâmides 
renais, e projetados internamente, em direção ao 
seio renal, estão os ápices de cada pirâmide renal. 
Papila renal é o nome que se dá ao ápice dessas pi-
râmides, sendo envolvida pelo cálice renal menor. 
Os cálices renais menores recebem a urina pronta 
por meio das papilas renais e representam a parte 
inicial do tubo que, por fim, formará o ureter.

No seio renal, vários cálices renais menores 
se unem e formam um cálice renal maior. Para 
constituir a pelve renal, há a união de dois ou 
três cálices renais maiores. O término superior 
da pelve renal tem forma de funil, ela dará ori-
gem aos ureteres e pode ser visualizada saindo 
pelo hilo renal.

Observe a anatomia da superfície e interna 
dos rins na Figura 2 a seguir.
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Figura 2 – Rins e estruturas relacionadas
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Fonte: Elaborada pela autora.

(B) Corte transversal em vista inferior
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Fonte: Adaptada de Moore, Dalley e Agur, 2014, p. 290.

Os ureteres são tubos musculares bilaterais que, de acordo com Ross e Pawlina (2017), podem 
medir de 24 a 34 cm, sendo responsáveis por transportar a urina dos rins até a bexiga urinária. 
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Eles são contínuos superiormente com a pelve renal – estrutura em forma de funil que está 
presente no hilo renal e que se estreita para formar o ureter – e suas paredes têm três camadas, 
as quais estão elencadas a seguir.

• Túnica mucosa interna: mucosa revestida por epitélio de transição, presente desde os cáli-
ces renais até a bexiga urinária;

• Túnica muscular (média): formada por três camadas de músculo liso, que, sob controle 
do sistema nervoso autônomo, realizam movimentos peristálticos para direcionar a urina 
à bexiga urinária;

• Túnica adventícia (superficial): camada superficial que contém quantidade variada de fibras 
colágenas, vasos sanguíneos, nervos e tecido adiposo derivado da gordura perirrenal.

É interessante saber que a formação da urina não cessa em momento algum e, dessa forma, esse 
líquido deve ser, a todo momento, enviado até a bexiga urinária para que não se acumule nos rins. 
Os movimentos peristálticos da parede dos ureteres facilitam esse direcionamento da urina, seja 
qual for a posição do nosso corpo, mesmo contra a gravidade, como quando estamos de “cabeça 
para baixo”. A Figura 3, a seguir, mostra os ureteres e suas relações no abdome e na pelve.

Figura 3 – Ureteres e estruturas relacionadas
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Observe que os ureteres se originam na parede posterior do abdome, assim que a pelve renal se estreita, 
e descem até a bexiga urinária, na pelve. 

Fonte: Elaborada pela autora.

Os ureteres conduzem a urina da região abdominal posterior, onde estão localizados os rins,  
até a bexiga urinária – um órgão basicamente muscular – na região pélvica anterior. Veja,  
na Figura 4 a seguir, como está composta a estrutura desse órgão.
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Figura 4 – Bexiga urinária em vista anterior de corte frontal

Ureteres

M. detrusor

Fundo da bexiga urinária

Óstio do ureter direito Óstio do ureter esquerdo

Trígono da bexiga urinária

Colo da bexiga urinária
Uretra

Óstio interno da uretra

Esfíncter interno da uretra

Assoalho da pelve

Mucosa

ilu
sm

ed
ic

al
/S

hu
tt

er
st

oc
k

Fonte: Elaborada pela autora.

Quando vazia, a bexiga urinária está inteiramente na cavidade pélvica, mas, quando cheia, 
expande-se superiormente e passa a fazer parte do abdome, na pelve maior ou falsa.

Vazia, a bexiga tem a forma de uma pirâmide com três lados e possui um ápice, uma base ou 
fundo, um corpo, uma superfície superior e duas superfícies inferolaterais. O ápice da bexiga diri-
ge-se para o topo da sínfise púbica e uma estrutura conhecida como ligamento umbilical mediano 
– remanescente do úraco embriológico, que contribui para a formação da bexiga – continua daí, 
mediana e superiormente, e sobe a parede abdominal anterior, prendendo-se à cicatriz umbilical.

O fundo da bexiga urinária tem a forma de um triângulo invertido e está voltado para a parte 
posteroinferior do órgão. Os dois ureteres entram obliquamente na bexiga urinária, em cada um 
dos vértices superiores do fundo, pelos óstios dos ureteres, e a uretra drena a urina inferiormente 
do vértice inferior do fundo, pelo óstio interno da uretra. Dentro desse triângulo, o revestimento 
mucoso é liso e fixa-se firmemente à camada de músculo liso subjacente da parede, formando o 
trígono da bexiga urinária, de maneira distinta de outras partes na bexiga, em que a mucosa é en-
rugada e fixa-se frouxamente à parede.

A parede da bexiga urinária é formada principalmente pelo músculo detrusor, um músculo liso 
que está sob controle do sistema nervoso autônomo. O ápice da bexiga urinária liga-se ao próprio 
fundo pelo corpo dela e a musculatura se afunila inferiormente, formando o colo da bexiga uriná-
ria, o qual se abre na uretra pelo seu óstio interno, que é envolvido pelo esfíncter interno da uretra,  
um espessamento do músculo liso da bexiga urinária.
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Em homens, a face superior da bexiga é revestida pelo peritônio e está em contato com os 
intestinos. Em mulheres, a face superior está em contato com a face vesical do útero e, por isso,  
a bexiga urinária feminina é menor e somente as partes anterior e média dessa face são revestidas 
pelo peritônio. Em ambos os gêneros, a bexiga urinária fica apoiada sobre os músculos do assoalho 
da pelve, porém, nos homens, a próstata se interpõe entre o colo da bexiga e o assoalho da pelve.

O óstio interno da uretra está localizado no vértice inferior do trígono da bexiga urinária. Ele 
marca o início da uretra, órgão responsável pela eliminação da urina. Nas mulheres, a uretra é 
curta, tem em torno de 4 cm de comprimento e trajeto relativamente curvo ao passar pelo inferior 
do assoalho pélvico e entrar no períneo, onde atravessa a região perineal profunda e a membrana 
perineal antes de se abrir no vestíbulo da vagina, anteriormente ao óstio da vagina, pelo óstio ex-
terno da uretra.

Tanto na mulher quanto nos homens, ao passar pelo assoalho pélvico, a uretra é envolvida pelo 
músculo esfíncter externo da uretra, que, ao contrário do esfíncter interno, é formado por músculo 
esquelético e pode ser controlado voluntariamente. Uma curiosidade: esse é o músculo responsá-
vel por conseguirmos “segurar” a urina quando estamos com vontade de excretá-la.

Para que a bexiga urinária seja preenchida pela urina, o músculo detrusor deve  

estar relaxado, permitindo a expansão do órgão. Em contrapartida, para que a urina 

permaneça armazenada na bexiga urinária, o esfíncter interno da uretra deve per-

manecer contraído. O sistema nervoso autônomo parassimpático, quando inibido, 

é o responsável por essas ações.

Já a micção (processo de eliminação da urina) é um reflexo desencadeado por 

neurônios na ponte do tronco encefálico, os quais recebem informações sobre o 

volume da bexiga urinária. Quando ela está cheia, os neurônios da ponte enviam 

sinais para a contração do m. detrusor e o relaxamento do esfíncter interno da 

uretra, por meio de estímulos via sistema nervoso autônomo parassimpático. Este, 

por sua vez, quando estimulado, promove o reflexo da micção, e, quando inibido, 

permite o enchimento vesical e armazenamento de urina.

A uretra masculina é um tubo muscular de 18 a 20 cm de comprimento que conduz urina do 
óstio interno da uretra na bexiga urinária ao óstio externo da uretra na extremidade da glande 
peniana. A uretra também fornece uma saída para o sêmen, ou seja, nos homens, faz parte do 
sistema genital. Ela divide-se em partes pré-prostática, prostática, membranácea e esponjosa.
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Começando no óstio interno da uretra na bexiga, a parte pré-prostática passa inferiormente 
pela próstata, onde é denominada parte prostática da uretra. Esta atravessa a região perineal pro-
funda e a membrana perineal, sendo chamada de parte membranácea da uretra, e, por fim, entra 
imediatamente na raiz do pênis, no corpo esponjoso, formando a parte esponjosa da uretra.

Ao sair da região perineal profunda, a uretra faz uma curva para frente e assume um trajeto em 
direção à raiz do pênis, no corpo esponjoso. Quando o pênis está flácido, a uretra faz mais uma 
curva, dessa vez inferiormente, quando passa da raiz ao corpo do pênis. Durante a ereção, a curva 
entre a raiz e o corpo do pênis desaparece. Vale lembrar que, nos homens, o assoalho da pelve 
também tem o músculo esfíncter externo da uretra.

Na Figura 5 a seguir, temos a representação das uretras feminina e masculina.

Figura 5 – Uretras feminina e masculina
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(B) Corte sagital mediano de pelve masculina
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Fonte: Elaborada pela autora.
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Dessa forma, finalizamos as descrições 
dos órgãos que compõem o sistema urinário. 
Entretanto, para compreendermos as pecu-
liaridades dos mecanismos de constituição 
da urina, precisamos conhecer uma estrutura 
microscópica que compõe grande parte do pa-
rênquima renal, o néfron.

7.2 Néfron e estruturas  
relacionadas

Os rins são extremamente vascularizados, 
uma vez que são responsáveis pela remoção de 
várias substâncias do sangue (plasma). As arté-
rias renais (ramos da aorta abdominal) penetram 
o hilo de cada rim e começam a ramificar-se for-
mando as artérias segmentares, as quais se distri-
buem entre os cálices renais, no seio renal, para 
atingir os lobos renais. Um lobo renal é formado 
por uma pirâmide e pelo córtex adjacente, ou 
seja, o córtex superior a ela e às metades das co-
lunas renais que a envolvem.

Ao chegar à região dos lobos renais, as ar-
térias segmentares se ramificam, formando as 
artérias interlobares, que sobem pelas margens 
das pirâmides renais. Na base das pirâmides, as 
artérias interlobares fazem uma curva e passam 
a ter um trajeto horizontal, sendo denominadas 
artérias arqueadas. Destas partem vários ramos 
verticais que penetram o córtex renal, dando 
origem às artérias interlobulares, assim deno-
minadas por seus trajetos acontecerem ao longo 
dos lóbulos renais, os quais serão descritos mais 
à frente. As artérias interlobulares originam de-
zenas de arteríolas aferentes, as quais penetram 
em uma cápsula esférica (cápsula glomerular ou 

de Bowman), estrutura que dá início à unidade 
funcional dos rins, o néfron.

O néfron é formado por essa cápsula, a qual 
é seguida por um conjunto de túbulos. Tanto a 
cápsula quanto os túbulos têm um lúmen em 
comum, em que é produzida a urina. Quando a 
arteríola aferente penetra na cápsula, ramifica-se, 
formando uma rede de capilares denominada 
glomérulo. Em dado momento, os capilares glo-
merulares se unem e formam outra arteríola, a 
arteríola eferente, que sai da cápsula glomerular. 
Como a arteríola eferente é mais estreita que a 
arteríola aferente, a resistência no glomérulo é 
aumentada, o que facilita o processo de filtração.

Perceba que os capilares glomerulares são 
diferentes dos demais capilares do corpo, pois 
estão localizados entre duas arteríolas, e não en-
tre uma arteríola e uma vênula. Após um curto 
trajeto, a arteríola eferente inicia nova ramifica-
ção, formando os capilares peritubulares, que se 
enovelam ao redor dos túbulos do néfron e tam-
bém têm grande importância para a formação 
da urina. Os capilares peritubulares possuem 
uma extremidade arterial e uma extremidade 
venosa, e, a partir desta última, temos o início 
da formação da rede venosa que realiza a dre-
nagem renal.

Dos capilares peritubulares originam-se as 
vênulas peritubulares, e a partir destas surgem as 
veias interlobulares, as veias arqueadas, as veias 
interlobares, as veias segmentares e a veia renal, 
as quais acompanham as artérias e seus ramos de 
mesma nomenclatura até saírem pelo hilo renal. 
Nas regiões em que os túbulos renais se apro-
fundam na medula renal, as arteríolas eferentes 
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dão origem a longos capilares, os vasos retos,  
que acompanham esses túbulos pela medula.

Voltando ao néfron, o parênquima renal é 
formado por milhares dessas estruturas, que, 
como mencionado, são as unidades funcionais 
dos rins. O sangue que flui pelas artérias renais 
e seus ramos passa pelo glomérulo no interior 
da cápsula glomerular, e, devido às forças pres-
sóricas que serão descritas na próxima seção, 
acontece o processo de filtração glomerular, 
dando início à formação da urina.

O conjunto formado pela cápsula e seu glo-
mérulo é denominado corpúsculo renal, e todos 
os corpúsculos renais são encontrados no cór-
tex renal, uma vez que todos os glomérulos são 
formados a partir de uma arteríola aferente, que 
é ramo de uma artéria interlobular, a qual faz 
parte do córtex renal.

O lúmen da cápsula glomerular se abre na 
primeira porção tubular do néfron, o túbulo 
contorcido proximal (TCP), o qual, assim como 
o corpúsculo renal, está localizado no córtex 
renal. Essa porção é espiralada e seu revesti-
mento interno é constituído por células epite-
liais cuboides com densas microvilosidades, 
responsáveis pela maior superfície de contato 
nesse segmento tubular. A seguir, o TCP segue 
em direção à medula, formando a alça de Henle, 
que pode se aprofundar por toda extensão da 
medula (néfrons justamedulares) ou ser mais 
curta, aprofundando pouco na medula renal 
(néfrons corticais).

A porção inicial da alça é descendente e fina 
(ramo descendente), revestida por epitélio pa-
vimentoso. Após realizar uma curva, ela inicia 

o trajeto ascendente (ramo ascendente), com 
estrutura ainda estreita e revestimento pavi-
mentoso, até que, próximo ao córtex, a alça se 
alarga, formando a porção espessa e revestida 
por epitélio cuboide. A parte espessa da alça 
alcança o córtex e continua como uma nova 
porção espiralada, o túbulo contorcido distal 
(TCD), que se liga ao ducto coletor. Um único 
ducto coletor recebe vários TCDs e vários duc-
tos coletores se agrupam nas pirâmides renais, 
onde descem e se abrem nas papilas renais en-
volvidas pelos cálices renais menores.

A seguir, a Figura 6 traz as estruturas relacio-
nadas ao néfron e à vascularização renal.
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Figura 6 – Néfrons, vascularização renal e estruturas relacionadas
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Observe que vários corpúsculos renais estão relacionados a uma única artéria interlobular. Os números repre-
sentam as artérias renais e seus ramos, sendo: 1) A. Renal; 2) A. Segmentar; 3) A. Interlobar; 4) A. Arqueada; 
5) A. Interlobular; 6) Arteríola aferente; 7) Capilares glomerulares (glomérulo); 8) Capilares peritubulares; 9) 
Vasos retos. As letras representam as porções do néfron a partir do TCP: A) TCP; B) Ramo descendente da alça 
de Henle; C) Ramo ascendente fino da alça de Henle; D) Ramo ascendente espesso da alça de Henle; E) TCD;  
F) Ducto coletor. 
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As setas em vermelho indicam a direção do fluxo sanguíneo e as setas em cinza demonstram a direção do fluxo 
do líquido filtrado para formação da urina.

Fonte: Elaborada pela autora.
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Pelo processo de filtração, e durante todo o 
trajeto ao longo dos túbulos renais, o líquido 
filtrado sofre transformações que dão origem 
ao líquido que conhecemos como urina. Ao sair 
pelo ducto coletor na papila renal, a urina já 
está pronta e, a partir desse momento, será dire-
cionada à bexiga urinária para ser armazenada 
e, posteriormente, excretada.

Cada porção do néfron é responsável por 
uma parte das transformações que culminam 
na formação da urina. E, além disso, existem 
vários mecanismos de controle e regulação que 
fazem com que a urina seja excretada de manei-
ra mais diluída ou concentrada. Os principais 
mecanismos fisiológicos relacionados à produ-
ção de urina e ao controle de sua excreção serão 
discutidos na seção a seguir.

7.3 Mecanismos para formação 
e excreção da urina

Acabamos de compreender as porções de 
um néfron e as estruturas ligadas à formação da 
urina. Agora, vamos descrever os mecanismos 
fisiológicos responsáveis pela formação desse 
líquido, bem como pela sua excreção.

Mencionamos que o néfron é a unidade fun-
cional dos rins, ou seja, é responsável por to-
dos os processos que culminam na formação 
da urina. Vimos também que o plasma deve 
ser filtrado para iniciar esse processo, porém,  
se pensarmos que os rins recebem 25% do débito 
cardíaco, isso resultaria, ao final do dia, em 180 L 
de plasma filtrado.

Todos os dias, nossos rins filtram 180 L de 
líquido, mas, se pensarmos mais um pouco, 

ninguém elimina 180 L de urina em um dia. 
Se isso ocorresse, não sairíamos do banheiro, 
iríamos nos desidratar e perderíamos muitos 
eletrólitos na urina. Dessa forma, apesar de o 
primeiro passo para a formação da urina ser 
o processo denominado filtração glomerular 
– e que realmente filtra em torno de 180 L de 
plasma por dia –, eliminamos apenas 1,5 a 2 L 
de urina diariamente. Esse volume reduzido se 
deve ao fato de que o líquido filtrado passa por 
transformações ao longo dos túbulos dos né-
frons – e, principalmente, devido ao processo 
denominado de reabsorção tubular, responsável 
por devolver à circulação sanguínea cerca de 
99% do que foi filtrado.

O processo de secreção tubular, que consiste 
no transporte de substâncias que não foram fil-
tradas dos capilares peritubulares para os túbu-
los renais, também ocorre ao longo dos néfrons, 
porém não contribui de maneira muito signifi-
cativa para o volume final da urina. O objetivo 
principal da secreção tubular é promover a ex-
creção de substâncias que não são capazes de 
passar pela barreira de filtração, porém devem 
ser excretadas, pois a maioria é potencialmente 
tóxica ao organismo. “Embora a secreção tubular 
e a filtração glomerular movam substâncias do 
sangue para dentro dos túbulos, a secreção é um 
processo mais seletivo que, em geral, usa proteí-
nas de membrana para transportar as moléculas 
através do epitélio tubular” (SILVERTHORN, 
2017, p. 594).
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Assim, a formação da urina é o resultado do volume de líquido que foi filtrado, menos o volu-
me reabsorvido, mais o volume que foi secretado. Esse processo pode ser resumido pela equação 
a seguir.

Excreção de urina = filtração – reabsorção + secreção

A Figura 7, a seguir, resume os processos necessários para a formação e excreção da urina, 
além de fornecer uma visão geral das estruturas envolvidas.

Figura 7 – Processos que levam à excreção de urina
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O volume final de urina excretada depende dos processos de filtração glomerular (1), reabsorção (2) e se-
creção (3) tubulares.

Fonte: Elaborada pela autora.

Já mencionamos que o sangue chega ao néfron por meio da arteríola aferente e esta, ao entrar 
na cápsula glomerular, forma a rede de capilares glomerulares. O sangue dentro do glomérulo 
exerce pressão em suas paredes, a pressão hidrostática (PCG, pressão hidrostática nos capilares glo-
merulares), a qual, para o sistema cardiovascular, damos o nome de pressão arterial. Lembre-se de 
que a pressão arterial vai diminuindo à medida que se distancia do coração, portanto a PCG é baixa, 
em torno de 55 mmHg. Essa pressão favorece a saída de líquido dos capilares para o interior da 
cápsula glomerular, uma vez que o líquido força as paredes desses vasos.
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Além da pressão feita pelo líquido, existe uma outra pressão exercida pela presença de proteínas 
no plasma, como a albumina, que recebe o nome de pressão coloidosmótica (πCG, pressão coloidos-
mótica nos capilares glomerulares). As proteínas plasmáticas, no glomérulo, exercem uma força que 
se opõe à filtração para que a água tenda a permanecer ao seu redor. Porém, a πCG é de apenas 30 
mmHg e, portanto, a PCG, que é a favor da filtração, vence a πCG, fazendo com que o plasma seja 
filtrado para o interior da cápsula glomerular (filtração glomerular).

O líquido que preenche a cápsula glomerular é denominado ultrafiltrado (ou filtrado) e sua 
composição é muito parecida com a do plasma, exceto por não conter as proteínas plasmáticas,  
a parte de íons cálcio (30%) e os hormônios que permanecem ligados a essas proteínas, além de não 
ter as outras substâncias com diâmetro muito grande, como as demais células sanguíneas (eritrócitos, 
leucócitos etc.).

As substâncias que deixam o plasma no corpúsculo renal, devido ao processo de filtração glo-
merular (Figura 8 A), necessitam atravessar a barreira de filtração (Figura 8 B) formada, essencial-
mente, por três estruturas: o endotélio que reveste os capilares glomerulares; a lâmina basal desse 
endotélio; e a camada de células (podócitos) que forma a parede externa da cápsula glomerular 
(camada visceral).

Figura 8 – Filtração glomerular e a barreira de filtração
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A filtração glomerular é o primeiro passo para formação da urina. Em (1), o plasma é filtrado e entra para 
o espaço capsular. Em (2), inicia-se o fluxo do ultrafiltrado em direção aos túbulos renais, cuja primeira 
porção é o túbulo contorcido proximal. 

(Continua)
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(B) Estruturas que formam a barreira de filtração
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A barreira de filtração é formada pela célula endotelial, sua lâmina basal e o podócito que forma a camada visceral 
da cápsula glomerular. Observe que, entre os capilares glomerulares, existem células mesangiais, as quais têm 
capacidade contrátil, regulando o diâmetro desses vasos e, consequentemente, o fluxo sanguíneo local.

Fonte: Elaborada pela autora.

Uma característica importante a se ressaltar é que os capilares glomerulares são fenestrados, 
ou seja, têm espaços ou poros entre as células endoteliais, tornando-os extremamente permeáveis. 
Porém, esses espaços são suficientemente pequenos para impedir que substâncias com grandes 
diâmetros os atravessem. Além disso, nesses poros encontramos pequenas proteínas carrega-
das eletronegativamente, que são capazes de repelir outras substâncias também eletronegativas. 
Assim, apesar da alta permeabilidade capilar no glomérulo, existe uma certa seleção por diâmetro 
e polaridade para realizar a filtração glomerular.

Assim que o plasma é filtrado nos capilares glomerulares, formando o ultrafiltrado, esse lí-
quido passa a ocupar o espaço capsular entre as duas camadas da cápsula glomerular (parietal 
e visceral). Dessa forma, esse líquido começa a pressionar as paredes da cápsula, ou seja, com o 
contínuo processo de filtração, o líquido dentro da cápsula também exerce pressão hidrostática, 
a PCB (pressão hidrostática da cápsula de Bowman). Entretanto, o ultrafiltrado recém-formado 
não permanece por muito tempo na cápsula, pois, à medida que mais líquido é filtrado, há a 
geração de fluxo em direção aos túbulos renais, sendo o TCP a primeira porção. Assim, a PCB é 
baixa, em torno de 15 mmHg, pois o líquido não permanece na cápsula, como se ela estivesse 
sempre se “enchendo e se esvaziando”.
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Analisando a PCB, esta seria uma força contra 
a filtração, uma vez que a tendência é de o líqui-
do sair da cápsula glomerular, já que ele força 
suas paredes. Porém, fisiologicamente, esse re-
fluxo de líquido não acontece, pois há o fluxo 
constante do ultrafiltrado em direção aos túbu-
los renais e a resultante de todas as forças con-
tra e a favor da filtração são a favor da filtração. 
Resumindo, temos a equação:

Pressão de filtração resultante 

= 

PCG – πCG – PCB

 55 – 30 – 15

10 mmHg

Essa equação nos mostra que são necessá-
rios apenas 10 mmHg de pressão favorecen-
do à filtração para que esse processo aconteça 
efetivamente.

Como mencionado anteriormente, o ultrafil-
trado tem composição muito semelhante à do 
plasma (lembre-se de que há exceções). Assim, 
tem alta concentração de sódio, cloreto, bicar-
bonato, glicose, aminoácidos, fosfato, ureia e, 
claro, água. Além disso, contém baixa concen-
tração de potássio, hidrogênio e cálcio. Todos 
esses solutos e a água vão sofrer, a partir do TCP, 
os processos de reabsorção e/ou secreção, sendo 
que, no TCP, devido à sua grande superfície de 
contato (microvilosidades) e alta permeabili-
dade, 65% a 69% do ultrafiltrado é reabsorvido 
(água e solutos).

É importante entender que, em qual-
quer porção dos túbulos renais, a reabsorção 
pode ocorrer por transporte passivo ou ativo.  
A maior parte dos solutos reabsorvidos no TCP 
é composta por glicose, cloreto de sódio (NaCl), 
aminoácidos, fosfato, ureia e bicarbonato. Vale 
ressaltar que a reabsorção de solutos, principal-
mente de sódio, promove um gradiente para 
reabsorção de água por osmose. Apesar de a 
reabsorção ser intensa nos túbulos renais, princi-
palmente no TCP, muitas substâncias são filtra-
das ou secretadas e não sofrem reabsorção.

Toda substância que adentra os túbulos renais 
– seja por filtração ou secreção – e não é reabsor-
vida, é eliminada na urina. Dessa forma, segun-
do Silverthorn (2017), o alto ritmo de filtração 
garante que várias substâncias sejam retiradas 
(clearance) do plasma muito rapidamente.

A Figura 9, a seguir, mostra as principais 
substâncias transportadas no TCP.
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Figura 9 – Reabsorção no túbulo contorcido proximal
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Fonte: Adaptada de Guyton, 2011, p. 347.

Saindo do TCP, o filtrado adentra a porção descendente da alça de Henle, que está localizada na 
medula renal. A medula renal tem interstício (região ao redor dos túbulos) hipertônico, à medida 
que se segue da base até a papila renal, o que significa que tem alta concentração de solutos (princi-
palmente NaCl e ureia), sendo a papila o local de maior tonicidade. Guarde bem essa característica 
da medula renal, pois é ela quem determina, ao final da passagem do filtrado pelo néfron, se vamos 
excretar uma urina mais diluída ou mais concentrada.

A porção descendente da alça de Henle é revestida por epitélio pavimentoso e permeável à 
água, assim, ao passar pela medula renal, ocorre, por osmose, perda de água para o interstício me-
dular. Lembre-se de que osmose é o transporte passivo de água de um local menos concentrado em 
solutos para um local mais concentrado, como é o caso da medula renal hipertônica. Se o filtrado 
perde água – ao final dessa porção –, sua tonicidade é alta, ou seja, torna-se hipertônico.

Observe, na Figura 10 a seguir, o predomínio da reabsorção de água na porção descendente da 
alça de Henle.

Figura 10 – Reabsorção na porção descendente da alça de Henle

Célula do epitélio

Córtex Alça de Henle descendente

Medula

Reabsorção

Lúmen
(onde está o filtrado)

H O2

IE
SD

E 
BR

AS
IL

 S
/A

.

Fonte: Adaptada de Guyton, 2011, p. 349.
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As porções fina e espessa ascendentes da alça de Henle são responsáveis por 25% da reabsorção 
tubular e, portanto, a composição do filtrado é alterada novamente. O epitélio tubular torna-se 
impermeável à água e, principalmente na porção espessa, há transporte ativo intenso de NaCl e 
outras substâncias. Assim, se o filtrado perde solutos e não perde água, torna-se hipotônico.

O transporte ativo de NaCl no segmento espesso da alça é o principal responsável por tornar a 
medula renal hipertônica, ou seja, ao transportar os solutos, uma boa parte permanece no interstí-
cio medular, tornando-o concentrado. As principais substâncias transportadas nesse segmento do 
néfron estão apresentadas na Figura 11 a seguir.

Figura 11 – Reabsorção na porção ascendente espessa da alça de Henle
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Fonte: Adaptada de Guyton, 2011, p. 349.

Portanto, o filtrado volta ao córtex renal e chega ao TCD, que termina no ducto coletor,  
local em que o epitélio é mais cúbico e com uma superfície de contato um pouco maior, porém 
não tão grande quanto a do TCP. Essas porções finais são também impermeáveis à água e têm 
transportadores responsáveis por 5% da reabsorção tubular, principalmente NaCl. Dessa forma, 
como o epitélio é impermeável à água, o filtrado perde mais solutos por reabsorção e não perde 
água, tornando-se ainda mais hipotônico.

A Figura 12 a seguir mostra as principais substâncias transportadas no TCD (A) e no ducto 
coletor (B).
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Figura 12 – Reabsorção túbulo contorcido distal e ducto coletor
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Observe que, na presença de ADH (+ADH), o ducto coletor reabsorve água. Existem também, nessa porção, as células 
intercaladas, especializadas no equilíbrio ácido-base do organismo, regulando a excreção e reabsorção de H+ e HCO3

-.

Fonte: Adaptada de Guyton, 2011, p. 350.
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Ao chegar à papila renal, a urina está forma-
da e ela é hipotônica, ou seja, eliminamos uma 
urina mais transparente, com excesso de água 
em relação aos solutos. Entretanto, esse racio-
cínio está correto apenas em alguns momentos.

Na verdade, o néfron está anatômica e fi-
siologicamente programado para funcionar 
assim, porém, se excretarmos sempre uma 
urina hipotônica, estaremos constantemente 
perdendo água e solutos em proporções fixas. 
Para exemplificar, vamos nos lembrar de quan-
do acordamos pela manhã e vamos ao banhei-
ro urinar. Qual é a coloração da urina? Pela 
manhã, nossa urina é, na maioria dos casos, de 
cor amarela intensa. Isso se justifica por sua hi-
pertonicidade, ou seja, pelo excesso de solutos 
em relação à água.

Portanto, somos capazes de excretar urina 
hipertônica e isso acontece, principalmente, 
quando nosso organismo precisa reter água, 
como durante o período em que estamos dor-
mindo. Enquanto dormimos, não repomos a 
água do organismo e, portanto, os rins são es-
timulados a reabsorver mais água que solutos,  
e isso acontece nas porções finais dos túbulos, 
ou seja, TCD e ducto coletor. Mas como é possí-
vel reabsorver água nessas porções se o epitélio 
é impermeável à água? A resposta está na pró-
xima seção.

7.4 Regulação da osmolaridade 
plasmática

A resposta à pergunta anterior é simples, ape-
sar de os mecanismos serem mais complexos. 
Quando o organismo precisa reter água, uma 

glândula localizada no sistema nervoso central, 
a hipófise, é estimulada a secretar o hormônio 
antidiurético (ADH), o qual age no TCD, mas 
principalmente no ducto coletor, inserindo,  
na membrana de suas células, canais para água 
(aquaporinas), tornando-as permeáveis. Assim, 
quando o ducto coletor adentra a medula renal 
hipertônica, se houver a ação do ADH, haverá 
reabsorção de água e a urina será excretada de 
maneira concentrada, ou seja, hipertônica.

O que regula a secreção desse hormônio, 
portanto, é a necessidade ou não de se reter 
água, ou seja, a osmolaridade plasmática ou do 
LEC, que, de modo simplificado, seria a con-
centração de solutos no LEC. Uma alta osmola-
ridade requer diluição do LEC por retenção de 
água e é o estímulo para a secreção de ADH. 
Adicionalmente, o reflexo da sede é ativado no 
hipotálamo, estimulando o indivíduo a beber 
água, o que contribui para o aumento dessa 
substância no organismo.

Os rins também conseguem regular a com-
posição da urina, havendo necessidade de se 
reter ou eliminar sódio, o principal íon do LEC 
e, portanto, o responsável por determinar a os-
molaridade plasmática. As porções finais dos 
túbulos renais têm uma capacidade reduzida 
de reabsorção (5%), sendo que a regulação hor-
monal dessa reabsorção é capaz de alterar de-
masiadamente o volume de urina excretado e, 
consequentemente, a osmolaridade plasmática.

Por exemplo, vimos que apenas 1% do que 
foi filtrado no glomérulo é excretado sob a for-
ma de urina, ou seja, dos 180 L filtrados duran-
te 24 horas, apenas de 1,5 a 2 L de urina serão 
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excretados. Entretanto, se impedirmos que as porções finais dos túbulos renais realizem esses 5% 
de reabsorção, o volume de urina excretada em um dia aumenta para 10 L, ou seja, o organismo 
desidrata.

O hormônio capaz de regular a reabsorção de sódio é a aldosterona, secretada pelo córtex 
da glândula suprarrenal. A aldosterona age nas porções finais dos túbulos renais, aumentando a 
reabsorção de sódio, principalmente quando é necessário reter esse íon. Lembre-se de que essas 
porções, na ausência de ADH, são impermeáveis à água e o aumento da reabsorção de sódio pela 
aldosterona faz com que a urina se torne diluída (hipotônica).

Geralmente, quando é necessário que o sódio seja retido, significa que a osmolaridade plasmá-
tica (ou do LEC) é baixa e, portanto, não há secreção de ADH, caso contrário dificultaria a ação 
da aldosterona.

É importante compreender os transportes de substâncias em cada porção do 

néfron, pois os fármacos diuréticos – os quais atuam nesses transportes – são 

comumente utilizados para o tratamento de doenças renais e cardiovasculares, 

principalmente hipertensão arterial.

Os diuréticos impedem ou bloqueiam a reabsorção, principalmente de sódio, em 

porções específicas dos túbulos renais. Quando há excesso de sódio no filtrado, 

uma boa parte da água permanece “ligada” ao sódio, aumentando o volume da uri-

na e, consequentemente, reduzindo o volume do LEC e a pressão arterial.

A regulação da osmolaridade do LEC é de extrema importância, pois uma alta osmolari-
dade nesse compartimento faz com que as células percam água por osmose, desidratando-as.  
De maneira contrária, uma baixa osmolaridade no LEC faz com que as células ganhem água por 
osmose, o que poderia levá-las a se romper. Dessa forma, os rins, regulando a osmolaridade do 
LEC, promovem a homeostase do volume celular e do volume do LEC.

Recordando o que estudamos sobre a fisiologia do sistema cardiovascular, a regulação do vo-
lume do LEC está intimamente ligada ao volume sanguíneo e, consequentemente, à regulação da 
pressão arterial.

Considerações finais

Agora que você conhece a anatomia do sistema urinário e parte dos mecanismos responsáveis 
pela formação da urina, ficará mais fácil entender a importância desse sistema na eliminação de 
resíduos e outras substâncias. Além disso, vale ressaltar que até substâncias geralmente não tão 
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tóxicas – como os íons e a água –, quando em excesso ou em falta no nosso organismo, trazem 
prejuízos muitas vezes irreparáveis, como a insuficiência renal.

Também é fato que o sistema urinário está relacionado à regulação da pressão arterial, devido, 
principalmente, à sua capacidade de normalizar a osmolaridade plasmática e o volume do líqui-
do extracelular, o que faz desse sistema alvo efetivo de fármacos relacionados aos tratamentos de 
doenças cardiovasculares.

Ampliando seus conhecimentos

• Para conhecer os mecanismos detalhados de formação da urina, bem como a regulação do 
fluxo sanguíneo renal – que leva ao aumento ou à redução da filtração glomerular –, consulte 
o capítulo 19 da obra de Silverthorn.

SILVERTHORN, D. U. Fisiologia humana: uma abordagem integrada. 7. ed. Porto Alegre: 
Artmed, 2017. E-book.

• Os rins e os pulmões são órgãos envolvidos no processo que conhecemos como homeostase 
ácido-base do organismo. Para conhecer um pouco mais sobre esse assunto, indicamos o 
capítulo 40 da obra de Curi e Procópio.

CURI, R.; PROCOPIO, J. Fisiologia básica. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017.

Atividades

1. Afonso sentia fortes dores na coluna lombar e, ao procurar ajuda médica, foi diagnosticado 
com litíase renal (“pedras” nos rins) e dilatação da pelve renal esquerda. Além disso, ao ul-
trassom, foi observado que uma das “pedras” estava localizada na metade superior do ureter 
esquerdo. Com base nos sintomas e achados clínicos, explique a correlação entre eles. Dica: 
lembre-se da anatomia renal e do trajeto que a urina segue após sua formação.

2. Visto que a filtração glomerular é diretamente influenciada pela pressão hidrostática nos 
capilares glomerulares, o que você esperaria observar nessa variável nas situações a seguir?

a) Vasoconstrição da arteríola aferente.
b) Vasodilatação da arteríola aferente.
c) Vasoconstrição da arteríola eferente.

3. Dráusio exagerou no carnaval. Na terça-feira, passou o dia todo bebendo cerveja e comendo 
carne em um churrasco com os amigos. Durante a noite, levantou-se várias vezes para be-
ber água e, pela manhã, sua urina estava extremamente concentrada. De acordo com o que 
você estudou sobre a regulação da osmolaridade, o que poderia explicar o comportamento 
noturno de Dráusio?
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Objetivos de aprendizagem:

 ◆ conhecer a anatomia do sistema endócrino;

 ◆ compreender a função do eixo hipotálamo-hipófise;

 ◆  compreender a função geral das glândulas endócrinas. 

Anatomofisiologia do 
sistema endócrino
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O sistema endócrino é formado por um conjunto de órgãos denominados glândulas, as quais 
são responsáveis por coordenar, com o sistema nervoso, as funções de todo o organismo. Enquanto 
o sistema nervoso realiza suas ações gerando potenciais de ação, as glândulas do sistema endócri-
no produzem e secretam substâncias químicas conhecidas por hormônios.

Os hormônios são liberados na corrente sanguínea e distribuídos por todo o corpo. Assim como 
os neurotransmissores, eles agem nos órgãos-alvo, ligando-se a receptores específicos.

Neste capítulo, vamos ver como as glândulas endócrinas distribuem-se anatomicamente e como 
são estimuladas a produzir e liberar seus hormônios. Assim, as funções do sistema endócrino –  
e principalmente sua correlação com o sistema nervoso – poderão ser melhor compreendidas.

8.1 Visão geral do sistema endócrino

No corpo humano existem dois tipos de glândulas, as exócrinas e as endócrinas. Segundo Moore, 
Dalley e Agur (2014), o primeiro tipo glandular possui a capacidade de produzir substâncias quí-
micas que são secretadas no meio externo por intermédio de ductos que se abrem nesses locais, 
como na superfície da pele (glândulas sudoríferas e sebáceas) ou no lúmen/cavidade de um órgão 
(glândulas salivares, glândulas mucosas e outras). Já as glândulas endócrinas não possuem ductos, 
entretanto são extremamente vascularizadas, pois o produto de suas secreções (os hormônios) é 
liberado na corrente sanguínea.

O interessante do sistema endócrino é que as glândulas que o compõe não estão conectadas 
entre si diretamente, como os neurônios, que se conectam por meio das sinapses e chegam até os 
músculos esqueléticos para inervá-los, ou os brônquios, que são ramificações da traqueia e conti-
nuam até formar os bronquíolos respiratórios e os sacos alveolares. De certa forma, as glândulas 
endócrinas estão distribuídas pelo corpo e a única maneira de comunicação entre elas e os demais 
órgãos é pela corrente sanguínea.

O conjunto de glândulas endócrinas apresentado na Figura 1 a seguir é formado por hipófise,  
pineal, tireoide, paratireoides, timo, suprarrenais, pâncreas (ilhotas pancreáticas) e gônadas (testículos 
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e ovários). Entretanto, há alguns órgãos e regiões que possuem células produtoras de hormônios 
e são capazes de secretá-los no sangue, portanto elas se comportam como glândulas endócrinas.  
É o caso de algumas células do coração, dos rins, do estômago, do fígado, da pele, da placenta e  
do hipotálamo.

Figura 1 – Glândulas do sistema endócrino
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Fonte: Elaborada pela autora.

Apesar de todas as glândulas serem importantes, o foco deste capítulo está na anatomofisiologia 
da hipófise e em sua relação com o hipotálamo.

8.2 Glândula hipófise e hipotálamo

De acordo com Tortora e Nielsen (2017), a hipófise é uma das glândulas endócrinas mais im-
portantes do organismo humano, pois ela regula a maior parte das funções corporais. Essa pe-
quena e arredondada glândula está localizada em uma fossa (hipofisária) no osso esfenoide e se 
projeta anterior e inferiormente ao hipotálamo, uma das áreas do diencéfalo no sistema nervoso 
central. Em uma vista anteroinferior do encéfalo, podemos localizá-la entre os pedúnculos cere-
brais. A Figura 2, a seguir, traz uma representação da hipófise.
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Figura 2 – Glândula hipófise
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Observe a estreita relação entre a hipófise e o hipotálamo, indicado pelo tracejado em vermelho no diencéfalo. 
Fonte: Elaborada pela autora.

Devido a diferentes origens embrionárias, a hipófise é dividida anatômica e funcionalmente em 
duas glândulas distintas: a parte anterior ou adeno-hipófise e a parte posterior ou neuro-hipófise, 
como mostra a Figura 3 a seguir.

Figura 3 – Porções anterior e posterior da hipófise e estruturas relacionadas
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Observe que não há comunicação entre as porções anterior e posterior da hipófise. Além disso, a estrutura anatômica 
de cada porção é completamente diferente.

Fonte: Elaborada pela autora.
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A parte anterior possui características mor-
fológicas de uma glândula endócrina real (por 
isso o termo adeno = glândula), com milhares 
de células produtoras e secretoras de hormô-
nios. Os hormônios secretados diretamente na 
extensa rede vascular da adeno-hipófise são o 
hormônio do crescimento (GH), o hormônio 
luteinizante (LH), o hormônio folículo estimu-
lante (FSH), o hormônio tireoestimulante ou 
tireotrofina (TSH), o hormônio adrenocortico-
trófico ou corticotrofina (ACTH) e a prolactina 
(PRL), cada um produzido e secretado por gru-
pos específicos de células.

A produção de hormônios pela adeno- 
-hipófise é estimulada ou inibida por hormô-
nios hipotalâmicos. Assim, o hipotálamo é 
crucial ao bom funcionamento da hipófise. 
Entretanto, para os hormônios hipotalâmicos 
atingirem a porção anterior da hipófise, existe 
uma conexão entre essas duas estruturas por 
um sistema-porta de vasos sanguíneos.

Um sistema-porta é formado por uma artéria 
que se ramifica até dar origem a uma primeira 
rede de capilares, mas que não formam vênulas, 
e sim uma veia-porta que se ramifica, originan-
do uma segunda rede de capilares. Estes, poste-
riormente, formam as vênulas e veias clássicas.

O hipotálamo libera seus hormônios na  
primeira rede de capilares, chamada de plexo 
primário do sistema porta-hipofisário, locali-
zado na eminência mediana. A partir daí, eles 
são levados pela corrente sanguínea diretamen-
te à adeno-hipófise, onde localiza-se a segunda 
rede capilar, denominada de plexo secundário 
do sistema porta-hipofisário. Por esses capilares,  

os hormônios hipotalâmicos estimulam ou ini-
bem a produção dos hormônios adeno-hipo-
fisários nas células endócrinas, que formam o 
parênquima dessa região.

Essa relação entre os hormônios inibidores 
e estimuladores hipotalâmicos que atuam na 
hipófise, inibindo-a ou estimulando-a, é co-
nhecida como eixo hipotálamo-hipófise, o qual 
pode ser completado pelo órgão que será alvo 
do hormônio liberado pela porção anterior da 
hipófise. Curi e Procopio (2017, p. 673) comple-
mentam essa ideia ao afirmar que

as fibras hipotalâmicas que liberam os seus 
produtos de secreção na eminência mediana 
constituem o principal mecanismo de controle  
e integração das funções adeno-hipofisárias. 
Além dos neurotransmissores classicamen-
te conhecidos, como acetilcolina, adrenalina,  
noradrenalina, dopamina, serotonina, ácido  
gama-aminobutírico (GABA) e glutamato, há  
uma variedade de peptídeos produzidos por di-
versos núcleos hipotalâmicos (neurônios pep-
tidérgicos). Outrora conhecidos como fatores 
de liberação ou de inibição, essas substâncias 
podem aumentar ou diminuir a secreção de 
hormônios adeno-hipofisários a partir de me-
canismos que dependem de sua interação com 
receptores específicos localizados na membrana 
das células.

A parte posterior da hipófise é derivada 
do sistema nervoso e, por isso, denomina-se  
neuro-hipófise. A haste que sustenta a glândula  
é formada, em sua maior parte, por axônios 
cujos corpos neuronais estão localizados em 
núcleos específicos no hipotálamo – núcleo 
supraóptico e núcleo paraventricular.

Os dois hormônios secretados pela neuro-
-hipófise (ocitocina e hormônio antidiuréti-
co) são produzidos nos corpos dos neurônios 
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hipotalâmicos e, a partir daí, por transporte axonal, seguem para a porção posterior da hipófise, 
onde são armazenados e, quando houver estímulo, podem ser secretados nos vasos sanguíneos da 
região neuro-hipofisária.

Dessa forma, de acordo com Ross e Pawlina (2017), no parênquima neuro-hipofisário não en-
contramos células endócrinas como na adeno-hipófise, mas sim fibras neuronais, suas termina-
ções repletas de hormônios provenientes do hipotálamo e muitos capilares sanguíneos.

Por meio da liberação de seus hormônios, cada uma das porções da hipófise atua regulando as 
atividades de vários órgãos. Os órgãos-alvo estão apresentados na Figura 4 a seguir.

Figura 4 – Hipófise e seus órgãos-alvo
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Fonte: Elaborada pela autora.

Como mencionado anteriormente, a adeno-hipófise produz e libera seis hormônios e vários  
deles atuam em outras glândulas endócrinas. Tanto nos homens quanto nas mulheres, os 
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hormônios LH e FSH atuam nas gônadas, estimulando a produção e o amadurecimento dos ga-
metas (células reprodutoras) e a produção dos hormônios esteroidais (androgênios, estrogênios 
e progestágenos). Os estímulos responsáveis pela liberação desses hormônios, assim como os 
mecanismos de suas ações, serão estudados no próximo capítulo.

O hormônio do crescimento (GH), como a própria nomenclatura sugere, promove o cresci-
mento e amadurecimento da maior parte dos tecidos do corpo humano, principalmente dos ossos. 
Sua produção e liberação acontece durante a noite, enquanto dormimos. Ao contrário do que 
muitos podem pensar, o GH não é importante apenas durante a fase de crescimento, durante toda 
a vida ele promove o desenvolvimento e a manutenção dos tecidos, bem como o reparo deles (por 
exemplo, o reparo de fraturas e em cicatrizações).

As ações do GH em relação ao crescimento e reparo dependem do estímulo à síntese proteica. 
O hormônio age no fígado produzindo o fator de crescimento semelhante à insulina (IGF-1).  
A produção de IGF-1 é estimulada quando o GH é liberado pela adeno-hipófise por ação do 
GHRH (hormônio liberador de GH) produzido pelo hipotálamo. Observe esse eixo apresentado 
como as setas verdes da Figura 5 a seguir.

Figura 5 – Hormônio do crescimento (GH) e seus órgãos-alvo
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Fonte: Elaborada pela autora.
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O próprio hipotálamo regula a produção de GH ao produzir somatostatina, um hormônio que 
inibe a liberação de GH (setas vermelhas da Figura 5). O crescimento e/ou reparo acontece quando 
a produção de GH predomina sobre a inibição de sua síntese.

Outro hormônio produzido pela adeno-hipófise é o ACTH. Ele estimula outra glândula endó-
crina, a suprarrenal – mais especificamente sua porção superficial, o córtex –, a produzir hormô-
nios corticosteroides, sendo o cortisol o mais conhecido. Esse hormônio atua em outros tecidos e 
órgãos promovendo lipólise, ativação simpática, quebra do glicogênio e outras ações. Os principais 
estímulos para sua liberação são o estresse e os ciclos circadianos (ciclo que se repete a cada 12 
horas). Por exemplo, o cortisol é liberado momentos antes de acordarmos pela manhã, provavel-
mente para nos preparar para as atividades diárias.

O cortisol é geralmente ligado ao estresse, mas não deve ser apenas lembrado por 

esse motivo. O estresse é resultado de múltiplas interações, inclusive da liberação 

de outro hormônio da suprarrenal – porém de sua medula –, a adrenalina, que es-

timula o sistema nervoso simpático. Os principais sinais e sintomas de estresse 

são taquicardia, suor excessivo, boca seca, palidez, tremores e dores de cabeça, e a 

maior parte desses sintomas deve-se à ação adrenérgica.

Observe a morfologia da glândula suprarrenal na Figura 6 a seguir. Essa glândula está localiza-
da no polo superior de cada rim e também possui uma região denominada medula, mais profunda.  
Como mencionado no capítulo referente ao sistema cardiovascular, a medula da suprarrenal se-
creta os hormônios adrenalina e noradrenalina, mediante estimulação simpática, sem relação 
com os hormônios da adeno-hipófise.

Figura 6 – A glândula suprarrenal
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Fonte: Elaborada pela autora.
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O próximo hormônio adeno-hipofisário é o TSH ou hormônio tireoestimulante, o qual tam-
bém atua sobre outra glândula endócrina, a tireoide. Sua liberação, estimulada pela secreção do 
TRH (hormônio liberador de tireotrifina) pelo hipotálamo, estimula a glândula a produzir e se-
cretar os hormônios T3 (triiodotironina) e T4 (tiroxina), que atuam na maior parte dos órgãos, 
modulando ou regulando seu metabolismo.

A tireoide está localizada na porção superior e anterior da traqueia, logo abaixo da cartilagem 
cricoidea. Seus dois lobos, direito e esquerdo, são unidos centralmente pelo istmo e podem ser 
facilmente palpados, principalmente em alguns casos, em que a atividade da tireoide apresenta-se 
reduzida (hipotireoidismo) ou aumentada (hipertireoidismo). Em muitos casos de hipertireoidis-
mo, e até hipotireoidismo, há aumento do volume da tireoide, caracterizando o bócio.

Veja na Figura 7, a seguir, a morfologia da glândula tireoide e uma fotografia ilustrando a pal-
pação de um bócio.

Figura 7 – A glândula tireoide e o bócio
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Fonte: Elaborada pela autora.
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É importante salientar que, posteriormente a ambos os lobos da tireoide, temos dois pequenos 
pares de glândulas endócrinas globulares, as paratireoides, responsáveis por regular o metabolismo 
do cálcio plasmático. Vimos que esse íon é extremamente importante para a transmissão sináptica 
e para a contração muscular. Além disso, é um dos constituintes dos ossos, dentes e desencadeia 
diversos outros processos fisiológicos, inclusive a liberação de vários hormônios.

As paratireoides (Figura 8) secretam o paratormônio quando a concentração de cálcio é 
reduzida no plasma e, dessa forma, estimulam vários mecanismos que aumentam o cálcio 
plasmático. A calcitonina, um hormônio liberado por células parafoliculares da tireoide, é o 
hormônio antagônico do paratormônio.

Figura 8 – Paratireoides
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Fonte: Elaborada pela autora.

O último hormônio liberado pela porção anterior da hipófise é a prolactina, secretada princi-
palmente durante a lactação e que atua nas glândulas mamárias para a produção do leite materno. 
O principal estímulo para sua produção e liberação é a sucção da aréola e papila mamárias. Alguns 
estudos mostram que a prolactina pode atuar em outros tipos de comportamentos, como o parental 
(“instinto” materno e paterno).

A neuro-hipófise armazena e libera apenas dois hormônios produzidos pelo hipotálamo. No 
capítulo anterior, já estudamos as ações do ADH, o qual está relacionado à retenção de água pelos 
rins e que tem como principal estímulo para sua liberação o aumento da osmolaridade plasmática. 
Por fim, temos a ocitocina, cuja principal ação nas mulheres se refere à contração do músculo liso 
uterino (miométrio), principalmente para expulsar o feto durante o parto vaginal e, após o nasci-
mento do bebê, para retração do útero ao tamanho anterior à gestação.
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A ocitocina também está ligada à ejeção do leite materno durante a lactação, tendo a sucção da 
papila mamária como estímulo principal para sua produção e liberação. O simples fato de ouvir o 
bebê chorar já é capaz de estimular o aumento da produção e secreção de ocitocina e prolactina em 
muitas mulheres. Nos homens, a ocitocina atua como um coadjuvante na ejaculação e em ambos 
os gêneros tem relação com o comportamento afetivo (“paixão”). A Figura 9, a seguir, mostra os 
estímulos necessários para a produção e secreção da prolactina e ocitocina, assim como o hormô-
nio que inibe sua síntese quando necessário.

Figura 9 – Correlação entre ocitocina, prolactina e lactação
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1) O bebê chora ou suga a aréola e a papila mamária. 2) Informações sensoriais ascendem até os núcleos hipo-
talâmicos. 3) Os núcleos hipotalâmicos produzem ocitocina e retiram a inibição (células PIH) para a produção de 
prolactina na adeno-hipófise. 4) A prolactina estimula a produção/secreção de leite nas glândulas mamárias. 5) A 
ocitocina promove contração do músculo liso, que na região mamária promove ejeção de leite. 

Fonte: Elaborada pela autora.

É importante ressaltar que o sistema nervoso é tão ativo na regulação da atividade da prolactina  
que, em algumas mulheres, a produção de leite pode aumentar pelo simples fato de se pensar  
no bebê.

Voltando à porção anterior da hipófise, o órgão-alvo do hormônio adeno-hipofisário comple-
ta o que denominamos de eixo hipotálamo-hipófise-órgão-alvo. Basicamente, nesse eixo temos o 
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hipotálamo estimulando (mais comum) ou inibindo (como a produção de prolactina) a adeno-hi-
pófise, que estimula ou inibe um órgão-alvo. Em geral, se o órgão-alvo também é uma glândula en-
dócrina, a liberação de seu hormônio age retrogradamente no hipotálamo e na hipófise, inibindo 
essas estruturas, o que denominamos de feedback negativo ou retroalimentação negativa.

Curi e Procopio (2017) destacam que os mecanismos de feedbacks são importantes para regular 
a atividade dessas estruturas, reduzindo ou aumentando a produção de hormônios. Um exemplo 
desse mecanismo está ilustrado na Figura 10 a seguir.

Figura 10 – Eixo hipotálamo-hipófise-tireoide e o feedback negativo

Hormônios
tireoidianos

TSH

TRH

Al
ila

 M
ed

ic
al

 M
ed

ia
/S

hu
tt

er
st

oc
k 

O hormônio liberador de tireotrofina (TRH) é produzido e liberado pelo hipotálamo no plexo primário do sistema porta-hi-
pofisário. O TRH chega à porção anterior da hipófise e estimula (+) a produção e liberação de tireotrofina (TSH), que cai 
na circulação sanguínea por meio do plexo secundário do sistema porta-hipofisário. Ao chegar à circulação tireoidiana, 
estimula (+) a tireoide a produzir e liberar os hormônios T3 e T4. A própria produção e liberação de T3 e T4 age como 
feedback negativo, inibindo a produção e liberação adicional de TRH pelo hipotálamo e TSH pela adeno-hipófise. 

Fonte: Elaborada pela autora.

A relação entre hipotálamo, hipófise e órgãos-alvo constitui a maior parte do sistema endó-
crino. Entre as glândulas clássicas, apenas a pineal, o timo e o pâncreas não são influenciados 
diretamente pelos hormônios hipofisários. A anatomofisiologia dessas glândulas é o tema da 
próxima seção.

8.3 Glândula pineal, timo e pâncreas

A glândula pineal (Figura 11) faz parte do epitálamo, no diencéfalo. Muito pequena, está loca-
lizada na linha mediana, acima do teto do IIIº ventrículo. Sua composição é derivada do sistema 
nervoso, porém possui muitas células secretoras do hormônio melatonina. A ação desse hormônio 
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é pouco conhecida, apesar de sabermos que está relacionada à regulação do “relógio biológico”, 
como nos períodos de sono e vigília.

Figura 11 – A glândula pineal
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Fonte: Elaborada pela autora.

Segundo Tortora e Nielsen (2017), os níveis de melatonina plasmática aumentam em até dez 
vezes durante o sono e se regularizam antes de acordarmos. A melatonina é utilizada como trata-
mento para induzir o sono e regular os ritmos circadianos. Em animais, esse hormônio está rela-
cionado ao período reprodutivo.

O timo, órgão que faz parte do sistema linfático, é considerado também como parte do “sistema” 
imune, o qual promove a defesa do organismo. Entretanto, suas células produzem os hormônios 
timosina, fator tumoral do timo e o fator tímico, responsáveis pelos processos de proliferação e ama-
durecimento das células de defesa denominadas linfócitos T, as quais destroem micro-organismos e 
substâncias estranhas1.

O timo possui dois lobos e está localizado no mediastino, imediatamente anterior à face es-
ternocostal do coração e externamente ao pericárdio. Em crianças e jovens, ocupa grande parte 
dessa face anterior do coração, porém em adultos e idosos essa glândula apresenta-se atrofiada, 
mas ainda com parte do tecido funcional. A localização relativa do timo e sua morfologia podem 
ser observadas na Figura 12 a seguir.

1 Substâncias exógenas que não pertencem ao organismo, como vírus, bactérias ou partículas de poeira.
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Figura 12 – Timo
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Fonte: Elaborada pela autora.

Para finalizar, temos o pâncreas, uma glândula mista, pois possui uma grande porção exócrina 
– responsável pela produção e secreção de bicarbonato, água e enzimas digestórias no intestino 
delgado – e imersos nessa porção temos agrupamentos de células endócrinas, as ilhotas pancreá-
ticas (de Langerhans). Essas ilhotas possuem quatro tipos de células distintas que produzem os 
seguintes hormônios: insulina, glucagon, polipeptídeo pancreático e somatostatina.

Uma grande parte do pâncreas está oculta pelo estômago à sua frente. É um órgão alongado, 
cuja cabeça se fixa à direita na porção descendente do duodeno (primeira parte do intestino delga-
do). A porção final do pâncreas chama-se cauda e possui relação com o baço, à esquerda.

As ilhotas pancreáticas (1% do tecido pancreático) ficam dispersas entre os ácinos (99% do 
tecido pancreático) e são extremamente vascularizadas. Tanto a insulina quanto o glucagon são 
hormônios relacionados ao metabolismo dos carboidratos. Resumidamente, após nos alimentar-
mos, o pâncreas secreta insulina, que age em receptores específicos, aumentando a captação de 
glicose para o metabolismo celular. Você pode observar a relação do pâncreas com o estômago e 
uma ilhota pancreática na Figura 13 a seguir.
Figura 13 – Pâncreas
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Fonte: Elaborada pela autora.
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A insulina, portanto, diminui a concentração plasmática de glicose, fazendo com que ela seja 
transportada para as células. Além disso, estimula a conversão da glicose em glicogênio pelo 
processo conhecido como glicogênese e inibe a glicogenólise – quebra do glicogênio para libe-
rar glicose – e a gliconeogênese –formação de glicose a partir de substratos “não” carboidratos.  
A insulina também aumenta a lipogênese (formação de gordura) e estimula a síntese proteica.

Já o glucagon possui efeitos contrários e age aumentando a concentração plasmática de glicose 
por acelerar a quebra do glicogênio em glicose no fígado (glicogenólise), converter outros nutrien-
tes em glicose no fígado (gliconeogênese) e liberar glicose no sangue.

Diabetes mellitus

O chamado diabetes mellitus tipo I é uma doença que acomete as células beta das 

ilhotas pancreáticas, células produtoras de insulina. Por ser uma doença autoimu-

ne, as células de defesa do organismo reconhecem as células beta pancreáticas 

como estranhas e começam a destruí-las. Como consequência, o indivíduo não 

produz insulina suficiente para realizar o metabolismo dos carboidratos. Dessa for-

ma, pessoas portadoras de diabete tipo I necessitam de administração exógena 

desse hormônio, o qual pode ser sintético ou animal (geralmente suíno).

A somatostatina é um hormônio que inibe a ação do GH, porém a somatostatina pancreática 
não parece ter uma ação muito efetiva nesse sentido, embora ela iniba a liberação de insulina e glu-
cagon, reduzindo a absorção de nutrientes pelo trato gastrointestinal. Por fim, temos o polipeptí-
deo pancreático, o qual parece inibir a ação da somatostatina, a liberação de enzimas pancreáticas 
e a secreção de bile pela vesícula biliar.

Finalizamos as descrições das glândulas clássicas que formam o sistema endócrino, porém é 
necessário ressaltar que existem substâncias secretadas que agem no próprio local de secreção  
e que não podem ser confundidas com hormônios, como o óxido nítrico. Essas substâncias não se 
deslocam pela corrente sanguínea, mas atuam nas “vizinhanças” e, portanto, são denominadas de 
substâncias parácrinas.

Considerações finais

Terminamos a descrição da anatomofisiologia das principais glândulas endócrinas, entretanto 
não devemos nos esquecer de que qualquer célula capaz de secretar uma substância química na 
circulação sanguínea é considerada uma glândula endócrina. Nesse sentido, temos os rins, que 
produzem e secretam eritropoietina, responsável pelo amadurecimento das hemácias (eritrócitos), 
renina e outras substâncias. Temos ainda a placenta formada durante a gestação, que secreta estro-
gênios e progestágenos principalmente.
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Na mulher fértil, temos o corpo lúteo, uma glândula endócrina temporária produtora também 
de estrogênios e progestágenos. Até mesmo o coração possui células produtoras de hormônios.  
A regra é simples: produziu uma substância que caiu na corrente sanguínea para agir em outro 
local, então essa substância é um hormônio e a célula é endócrina.

Ampliando seus conhecimentos

• Para aprofundar seus conhecimentos sobre a fisiologia endócrina, mais especificamente sobre 
os mecanismos de ação hormonal, consulte o Capítulo 47 da obra de Curi e Procopio.

CURI, R.; PROCOPIO, J. Fisiologia básica. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017. 
E-book.

• É importante conhecer como alguns hormônios são formados. Nesse sentido, a síntese dos 
hormônios tireoidianos é bastante interessante. Para mais informações, consulte o Capítulo 
23 da obra de Silverthorn.

SILVERTHORN, D. U. Fisiologia humana: uma abordagem integrada. 7. ed. Porto Alegre: 
Artmed, 2017. E-book.

Atividades

1. Sofia estava preocupada, pois há tempos apresentava sonolência extrema e, apesar da falta 
de apetite, estava ganhando muito peso. Ao procurar ajuda médica, os exames laboratoriais 
mostraram que o eixo hipotálamo-hipófise-tireoide estava todo alterado e seu diagnóstico 
foi de hipotireoidismo. Sofia disse à sua médica que entendia o porquê de os hormônios 
tireoidianos estarem baixos, já que sua glândula tireoide não estava funcionando, mas não 
entendia o motivo pelo qual o hormônio TSH estava alto se o seu diagnóstico era de hipoti-
reoidismo. Qual seria o motivo?

2. Anos após o diagnóstico de hipotireoidismo, Sofia retornou ao consultório e ficou decidido 
que ocorreria a retirada cirúrgica da glândula tireoide. A médica explicou a Sofia que ela con-
tinuaria com a reposição dos hormônios tireoidianos, porém seria provável que ela tivesse  
que repor paratormônio também. Por que é possível que Sofia necessite dessa reposição?

3. Antigamente, muitos obstetras e enfermeiros indicavam às suas pacientes gestantes que es-
timulassem a papila mamária para que a pele que a reveste se tornasse mais espessa e não se 
ferisse quando o bebê, após o nascimento, a sugasse. Entretanto, com os estudos da fisiologia 
da amamentação, descobriu-se que essa técnica não é adequada, pois poderia induzir o parto 
prematuro. Explique essa afirmação.
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Objetivos de aprendizagem:

 ◆ conhecer a anatomia do sistema genital feminino e o controle hormonal do 
ciclo menstrual;

 ◆ conhecer a anatomia do sistema genital masculino e a espermatogênese;

 ◆ compreender os mecanismos de formação dos hormônios androgênios.

Anatomofisiologia 
dos sistemas genitais 
feminino e masculino
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Os sistemas genitais feminino e masculino são responsáveis pela produção de gametas e hormô-
nios sexuais. Quando maduros, esses sistemas têm a função primordial de perpetuação da espécie.

Os órgãos genitais femininos, também denominados órgãos reprodutores femininos, são incum-
bidos da produção dos oócitos, os gametas femininos, e, após a fecundação, são responsáveis por 
permitir a implantação (nidação) do zigoto formado e o desenvolvimento do embrião e posterior 
crescimento do feto até o nascimento. Além disso, após o parto, as glândulas mamárias produzem 
o alimento necessário para o desenvolvimento do bebê e, portanto, são consideradas parte do sis-
tema genital feminino.

Já os órgãos genitais masculinos têm a função primária de produzir espermatozoides, os ga-
metas masculinos, que por meio do processo de cópula vão de encontro ao oócito para promover  
a fecundação.

Este capítulo se destina à descrição da anatomia e da função de cada estrutura que compõe os 
sistemas de ambos os gêneros. Além disso, serão descritos os mecanismos celulares e fisiológicos 
que permitem a síntese dos hormônios sexuais, essenciais para o desenvolvimento dos órgãos ge-
nitais, para a produção e maturação dos gametas e para a indução dos processos que possibilitam 
a fecundação.

9.1 Anatomia do sistema genital feminino

Tanto os órgãos genitais femininos quanto os masculinos estão contidos na pelve e possuem 
relação com o períneo. Portanto, vamos iniciar com a descrição dessas duas regiões.

A pelve e o períneo são regiões relacionadas e associadas aos ossos do quadril e à parte terminal 
da coluna vertebral, ou seja, aos ossos sacro e cóccix. A pelve divide-se em duas regiões: uma su-
perior, chamada de pelve maior ou falsa, a qual, em geral, é considerada parte do abdome superior 
a ela; e uma região inferior, a pelve menor ou verdadeira, relacionada às partes inferiores dos ossos 
do quadril, com o sacro e com o cóccix.

9
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A cavidade pélvica, em forma de vaso, é o espaço envolvido pela pelve verdadeira. Esse espa-
ço tem uma entrada superior (abertura superior), duas paredes laterais e um assoalho pélvico 
inferior. Superiormente, é contínua com a cavidade abdominal e possui elementos dos sistemas 
urinário, digestório e genital.

O períneo, inferior ao assoalho da cavidade pélvica, é uma pequena região que contém os ór-
gãos genitais externos e as aberturas externas dos sistemas mencionados. Além disso, seus limites 
formam a saída pélvica (abertura inferior). Observe essas duas regiões e suas relações na Figura 1.
Figura 1 – Relação entre abdome, pelve e períneo

vi
de

od
oc

to
r/

Sh
ut

te
rs

to
ck

 

Cavidade abdominal

Pelve maior ou falsa

Pelve menor ou verdadeira

Períneo

Fonte: Elaborada pela autora.

A pelve menor possui uma entrada ou abertura superior e uma saída ou abertura inferior.  
A abertura superior é cordiforme1 e completamente óssea, ou seja, suas paredes são formadas por 
osso. Posteriormente, é delimitada pelo limite anterior da primeira vértebra sacral, o promontório 
sacral; lateralmente, pela linha arqueada do ílio; e anteriormente pela linha pectínea do púbis e 
pela margem superior da sínfise púbica. Os limites da abertura superior da pelve estão ilustrados 
na Figura 2 a seguir.
Figura 2 – Limites da abertura superior da pelve menor
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Fonte: Elaborada pela autora.

1 Em forma de coração.
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A abertura inferior, com forma hexagonal (ou de diamante), possui limites osteoligamentares. 
É limitada anteriormente, na linha mediana, pela margem inferior da sínfise púbica. Lateralmente, 
a margem inferior dos ossos do quadril, formada pelo ramo inferior do púbis e ramo do ísquio, 
projeta-se posterior e lateralmente a partir da sínfise púbica, terminando em uma elevação óssea 
grosseira e proeminente chamada de tuberosidade isquiática.

Em conjunto, esses elementos constroem o arco púbico, que forma a margem da metade ante-
rior da saída pélvica. O ligamento sacrotuberal é contínuo a essa margem posteriormente, a partir 
da tuberosidade isquiática, chegando ao cóccix e ao sacro. A sínfise púbica, as tuberosidades is-
quiáticas e o cóccix podem ser todos palpados facilmente. Veja os limites da abertura inferior da 
pelve na Figura 3 a seguir.

Figura 3 – Limites da abertura inferior da pelve
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Fonte: Elaborada pela autora.

As paredes laterais da pelve são limitadas pelos ossos do quadril e, especificamente na pelve 
menor, existe uma grande abertura, o forame obturado, fechado pela membrana obturadora e 
pelo músculo obturador interno. Posteriormente, as paredes laterais são contínuas com os mús-
culos piriformes.

Por fim, o assoalho pélvico, também conhecido por diafragma da pelve, estende-se um pou-
co anterior e posteriormente e quase fecha a saída da pelve, fornecendo sustentação aos órgãos 
pélvicos, além de formar os esfíncteres voluntários para a uretra e para o canal anal. É formado, 
basicamente, pelos músculos esqueléticos levantadores do ânus, pelos isquiococcígeos e pelas 
fáscias que os recobrem. Na Figura 4, a seguir, estão representados os músculos que formam o 
assoalho da pelve.
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Figura 4 – Assoalho da pelve (diafragma da pelve)

(A) Vista medial de corte sagital da pelve
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(B) Vista superior do assoalho da pelve
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(M. obturador interno)
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Observe que o diafragma da pelve fornece sustentação à bexiga urinária, ao útero (em mulheres) e ao reto, 
além de formar esfíncteres ao redor dos orifícios dos órgãos pélvicos.

Fonte: Adaptada de Gilroy, 2017, p. 239.

Atuando juntas, as três partes do músculo levantador do ânus elevam o assoalho da pelve, auxilian-
do, assim, os músculos anterolaterais do abdome na compressão dos conteúdos do abdome e da pelve. 
Essa ação é uma parte importante da expiração forçada, tosse, espirro, vômito, micção, defecação e 
fixação do tronco durante movimentos fortes dos membros superiores, sem falar em sua grande im-
portância durante o parto vaginal, em que essa musculatura deve relaxar para permitir a passagem do 
bebê. O músculo levantador do ânus também tem função importante no controle voluntário da micção, 
continência fecal, defecação e suporte do útero.
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A pelve feminina possui diferenças em relação à pelve masculina e é muito provável que elas sejam 
apropriadas para a adaptação à gestação no corpo feminino. Uma das diferenças pode ser notada na 
Figura 5 a seguir, que mostra o ângulo formado pelo arco púbico. Nas mulheres, esse ângulo é mais 
aberto, podendo ser mais obtuso (largo) em relação aos homens.

Figura 5 – Diferenças entre as pelves feminina e masculina
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Fonte: Elaborada pela autora.

O Quadro 1 complementa a comparação entre as características que diferenciam as pelves 
feminina e masculina.

Quadro 1 – Comparação entre as pelves feminina e masculina

Pelve óssea Feminino Masculino

Estrutura geral Delgada e leve Compacta e pesada

Pelve maior Rasa Profunda

Pelve menor Larga e rasa; cilíndrica Estreita e profunda; afunilada

Abertura superior Oval e arredondada; larga Em forma de “coração”; estreita

Abertura inferior Comparativamente grande Comparativamente pequena

Arco púbico Largo (> 80°) Estreito (< 70°)

Forame obturado Oval Arredondado

Acetábulo Pequeno Grande

Fonte: Adaptado de Moore, Dalley e Agur, 2014, p. 329.

Segundo Moore, Dalley e Agur (2014), podemos nos referir ao períneo tanto como uma área 
de superfície externa quanto como um compartimento raso do corpo, separado da cavidade 
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pélvica pelo diafragma da pelve. A região possui forma losângica e está compreendida desde o 
monte púbis e a região medial das coxas até a fenda interglútea (linha mediana que divide ambas 
as regiões glúteas).

Uma linha transversa entre as tuberosidades isquiáticas divide o períneo em dois triângulos: 
o trígono urogenital, que contém a raiz do escroto e do pênis nos homens e os órgãos genitais 
externos (pudendo) nas mulheres, e o trígono anal, que contém o ânus.

Entre os músculos que constituem o períneo, temos os músculos pares de cada lado, isquioca-
vernosos, bulboesponjosos, transversos superficiais e profundos do períneo e um músculo uni-
tário que envolve a abertura do canal anal, o músculo esfíncter externo do ânus. A estrutura do 
períneo está apresentada na Figura 6 a seguir.

Figura 6 – Períneo

Fu
ga

/S
hu

tt
er

st
oc

k 

M. Isquiococcígeo

M. Levantador do ânus
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M. Tranverso
profundo do períneo
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Ânus

Esfíncter anal externo

M. Bulboesponjoso

Óstio da vagina
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Clitóris

As estruturas anteriores à linha tracejada compõem o trígono urogenital e as estruturas posteriores a essa linha 
se referem ao trígono anal. 

Fonte: Elaborada pela autora.

Agora que descrevemos a anatomia da pelve, podemos iniciar o estudo dos órgãos genitais 
femininos, os quais se apresentam agrupados como órgãos externos e internos.

Nas mulheres, as estruturas superficiais na região do períneo, como o clitóris, além de algumas 
pregas de pele, formam o pudendo (antigamente chamado de vulva) e constituem os órgãos geni-
tais externos femininos. A fenda mediana que divide o pudendo ao meio é denominada rima do 
pudendo, a qual é formada por duas pregas largas, os lábios maiores, que se unem anteriormente 
para formar o monte do púbis e seguem posteriormente até o ânus.

O monte do púbis é uma proeminência arredondada e anterior à sínfise púbica, sendo formado 
por massa gordurosa subcutânea (muito rica em tecido adiposo). Externamente, na mulher adulta, 
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os lábios maiores são revestidos por pele pigmentada, existem várias glândulas sebáceas, além dos 
pelos púbicos, os quais se tornam espessos e crespos após a puberdade.

As faces internas dos lábios maiores são lisas, róseas e sem pelos. Quando os lábios maiores 
são afastados, de cada lado da linha mediana existem outras duas pregas finas de pele e sem 
pelo, denominadas lábios menores. Essas estruturas, quando afastadas uma da outra, expõem 
uma região conhecida como vestíbulo da vagina, na qual estão contidos o óstio externo da uretra 
anteriormente e o óstio da vagina posteriormente.

Anteriormente ao óstio externo da uretra temos a glande do clitóris, estrutura rica em recep-
tores sensoriais. As pregas laterais dos lábios menores unem-se anteriormente sobre a glande do 
clitóris e o corpo do clitóris para formar o prepúcio do clitóris, protegendo essa estrutura. O corpo 
do clitóris estende-se anteriormente a partir da glande do clitóris e é palpável profundamente ao 
prepúcio e à pele relacionada.

No interior do vestíbulo, o hímen cerca o óstio da vagina em mulheres que ainda não tiveram 
o primeiro intercurso sexual. O hímen é uma prega de membrana, geralmente em forma de anel, 
mas que pode apresentar diferentes aberturas, desde uma pequena perfuração central (hímen 
anelar), vários pequenos orifícios (hímen cribriforme) ou ter forma de septo (hímen septado). 
Existem relatos de himens que fecham completamente a abertura vaginal e, nesses casos, com 
o início da puberdade, é necessário realizar uma intervenção cirúrgica para desobstruir o canal 
vaginal e permitir o fluxo menstrual.

Após a ruptura do hímen, decorrente do primeiro intercurso sexual ou, menos frequentemente, 
devido à lesão, os remanescentes irregulares do hímen formam ondulações no óstio vaginal cha-
madas de carúnculas himenais. As estruturas que compõem o pudendo feminino estão apresenta-
das na Figura 7 a seguir.

Figura 7 – Órgãos genitais externos femininos (pudendo feminino)

(A) Vista inferior com afastamento dos lábios maiores e menores do pudendo
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A linha tracejada representa a rima do pudendo e a região limitada pelos lábios menores é o vestíbulo da vagina. 

Fonte: Adaptada de Gilroy, 2017, p. 239.



Anatomia e fisiologia humanas318

Os órgãos genitais internos da mulher são especializados na produção de gametas, hormônios 
sexuais, fertilização e concepção (gestação) do embrião. O conjunto desses órgãos é formado pelo 
útero, pelas tubas uterinas, pelos ovários e pela vagina.

O útero é um órgão muscular oco, com forma semelhante a uma pera (piriforme) e de paredes 
espessas. Situado na pelve menor, é dividido em duas partes principais, o corpo e o colo do útero. 
O corpo repousa sobre a bexiga urinária, separado apenas pelo peritônio. O colo localiza-se entre 
a bexiga urinária, anteriormente, e o reto, posteriormente.

O útero geralmente é antevertido (colo voltado anteriormente) e antefletido (flexão anterior 
entre o corpo e o colo). Embora seu tamanho varie, o útero mede cerca de 7,5 cm de comprimento,  
5 cm de espessura e pesa aproximadamente 90 gramas, mas, durante a gravidez, esse órgão aumen-
ta muito de volume e tamanho.

Na Figura 8 a seguir estão representados os órgãos genitais internos femininos.

Figura 8 – Órgãos genitais internos femininos e estruturas relacionadas

(A) Vista medial de corte sagital da pelve
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Fonte: Elaborada pela autora.

O corpo do útero forma os dois terços superiores do órgão e possui um fundo – a parte arre-
dondada acima dos óstios das tubas uterinas – e um istmo – região relativamente constringida do 
corpo, logo acima do colo. O corpo do útero é um pouco móvel e possui duas faces, a face vesical 
(relacionada à bexiga urinária) e a face intestinal (referente aos intestinos). O interior oco, em for-
ma de fenda, é a cavidade do útero.

O colo do útero é a parte inferior mais estreita e cilíndrica, que se projeta até a porção mais supe-
rior da vagina. Possui aproximadamente 2,5 cm de comprimento e é dividido em porção supravaginal 
– separada da bexiga urinária por tecido conectivo e do reto pela escavação retouterina – e porção 
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intravaginal – que se estende até a vagina e comunica-se com ela por meio do óstio externo do colo 
do útero.

A porção intravaginal do colo do útero é facilmente visualizada e palpada por meio do canal 
vaginal durante o exame ginecológico, sendo o espaço formado entre essa porção do colo e a vagi-
na chamado de fórnice da vagina, o qual será melhor descrito adiante. Os detalhes anatômicos do 
útero e as estruturas relacionadas a esse órgão podem ser observados na Figura 9 a seguir.

Figura 9 – Útero e estruturas relacionadas

(A) Vista medial de corte sagital da pelve
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Parte do corpo e do colo do útero à esquerda foi preservada pelo corte, mantendo a tuba uterina e o ovário esquerdos. 

Fonte: Elaborada pela autora.

A parede do útero consiste em três camadas: o perimétrio (túnica serosa externa, recoberta 
parcialmente pelo peritônio); o miométrio (túnica muscular média, mais espessa e formada por 
fibras de músculo liso); e o endométrio (túnica mucosa interna, firmemente aderida ao miomé-
trio adjacente).

O endométrio tem muitos vasos sanguíneos provenientes das artérias e veias uterinas, além de 
muitas glândulas exócrinas produtoras de muco e outras substâncias (ROSS; PAWLINA, 2017). 
Suas artérias e glândulas proliferam durante parte do ciclo menstrual para preparar o útero para 
uma possível gestação. Esse tema será melhor discutido na seção sobre o controle hormonal do 
ciclo menstrual.
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O útero possui alguns ligamentos que fornecem sustentação e/ou um caminho para a passagem 
de vasos sanguíneos, vasos linfáticos e nervos. O ligamento largo do útero é formado quando o 
peritônio visceral recobre o útero tanto superior quanto inferiormente, formando uma lâmina 
dupla de peritônio. Essa estrutura é semelhante a asas que se estendem lateralmente pelo útero 
até a pelve (paredes laterais e assoalho). Superiormente, ligando o ovário ao útero, encontramos o 
ligamento útero-ovárico e inferiormente, ligando o útero à parede anterolateral do abdome até os 
lábios maiores do pudendo, temos o ligamento redondo do útero.

Observe, na Figura 10 a seguir, a maioria das estruturas descritas até aqui.

Figura 10 – O útero, seus ligamentos e as tubas uterinas
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Fonte: Elaborada pela autora.

As tubas uterinas (antigamente conhecidas como trompas de Falópio) estendem-se lateralmen-
te a partir do corpo do útero e abrem-se na cavidade peritoneal próxima aos ovários. Segundo 
Moore, Dalley e Agur (2014), cada tuba uterina tem aproximadamente 10 cm de comprimento. 
Elas situam-se no mesossalpinge e são divididas em quatro partes:

• Infundíbulo: é a extremidade distal em forma de funil que se abre na cavidade peritoneal 
(do abdome) por meio do óstio abdominal; os processos digitiformes da extremidade são as 
fímbrias da tuba uterina.

•  Ampola: parte mais larga e longa, começa na extremidade medial do infundíbulo; normal-
mente é o local da fertilização.

• Istmo: parte de parede espessa e lúmen mais estreito que entra no corpo do útero.

• Parte intramural ou uterina: é o segmento curto que faz parte da parede do corpo do útero.

Relacionados às tubas uterinas temos os ovários. Eles são glândulas de forma oval estabelecidas 
junto às paredes laterais da pelve. Lateralmente, os ovários parecem suspensos por um ligamento, 
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o ligamento suspensor do ovário, que, na realidade, é apenas parte do ligamento largo que reco-
bre os vasos sanguíneos, linfáticos e os nervos ovarianos. A parte do ligamento largo pela qual o 
ovário é suspenso é o mesovário, e a parte que forma o meso da tuba uterina é o mesossalpinge,  
este último dificilmente representado em imagens.

Por fim, a vagina é considerada o órgão de cópula nas mulheres (MOORE; DALLEY; AGUR, 
2014). É um tubo fibromuscular distensível que se estende do períneo, passa pelo assoalho pélvico 
e entra na cavidade pélvica. A parede anterior da vagina está relacionada à base da bexiga urinária 
e à uretra – de fato, a uretra está imersa na parede vaginal anterior ou fundida a ela por tecido 
conjuntivo, porém não faz parte da vagina.

Posteriormente, a vagina está relacionada principalmente ao reto, porção final do intestino 
grosso. Inferiormente, abre-se no vestíbulo do pudendo feminino em posição imediatamente pos-
terior ao óstio externo da uretra. A margem circular do colo uterino é completamente envolvida 
pela porção superior da vagina, formando um espaço, o fórnice da vagina, mencionado anterior-
mente. A seguir, na Figura 11, temos o colo do útero envolvido pelo fórnice da vagina.

Figura 11 – Colos do útero
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Perceba que em mulheres que ainda não tiveram filhos (nulípara) o óstio externo do útero é mais estreito comparado 
ao de mulheres que já tiveram filhos (multípara). 

Fonte: Adaptada de Paulsen e Waschke, 2012, p. 209.

É importante ressaltar que a vagina não possui glândulas mucosas, portanto toda a lubrificação 
vaginal é proveniente das glândulas do colo uterino (MOORE; DALLEY; AGUR, 2014). Além disso, 
o exame ginecológico preventivo para o câncer do colo do útero deve ser realizado anualmente por 
todas as mulheres sexualmente ativas em idade fértil.

9.1.1 Controle hormonal do ciclo menstrual

Como você deve se lembrar, a função primordial do sistema genital feminino é a perpetuação 
da espécie. Contudo, como veremos a seguir, esse sistema não está sempre apto a gerar uma nova 
vida e depende de uma série cíclica de eventos fisiológicos e alterações morfológicas que vão pre-
parar o corpo da mulher para uma eventual gravidez.



Anatomia e fisiologia humanas322

Ao nascer, a mulher possui em torno de 600 
a 800 mil oócitos primários (ROSS; PAWLINA, 
2017), os quais serão liberados sob influência 
hormonal, já como oócitos secundários, em 
cada ciclo menstrual, no momento da ovula-
ção. Apesar da presença dos oócitos desde o 
nascimento, a fertilidade feminina tem início 
na puberdade, que ocorre, na maioria das vezes,  
entre os 9 e 13 anos de idade.

A primeira menstruação, chamada de me-
narca, é um importante sinal do início dos ci-
clos menstruais e da puberdade na mulher. 
Após a primeira menstruação, os ciclos mens-
truais tendem a se repetir continuamente –  
a cada 28 dias, em média – até aproximadamente  
os 50 anos, quando a mulher para de ovular,  
período conhecido por menopausa.

Os ciclos menstruais são regulados por va-
riações hormonais cíclicas dependentes do eixo 
hipotálamo-hipófise-gônadas, nesse caso, dos 
ovários. Essas alterações hormonais provocarão 
modificações morfológicas nos folículos ova-
rianos, onde estão os oócitos, e em todo trato 
genital feminino. Didaticamente e com base 
nessas alterações morfológicas que ocorrem nos 
folículos dos ovários e no endométrio uterino, 
os ciclos menstruais podem ser descritos como 
ciclo ovariano ou ciclo uterino, respectivamente.

Segundo Silverthorn (2017), o ciclo ovaria-
no pode ser dividido em fase folicular, ovula-
ção e fase lútea. Considerando o primeiro dia 
da menstruação como referência, o ciclo ova-
riano começa com a chamada fase folicular, 
que tem duração de 10 a 21 dias e se caracte-
riza pelo crescimento dos folículos ovarianos e 

o desenvolvimento de um dos folículos que se 
torna dominante. A ovulação é a fase na qual 
ocorre a maturação do folículo e liberação do 
oócito. Já a fase lútea ocorre após a ovulação 
com a formação do corpo lúteo – uma glându-
la endócrina temporária –, a partir do folículo 
rompido.

O corpo lúteo tem uma importante função 
na produção de progesterona, hormônio res-
ponsável pela manutenção do endométrio ute-
rino na sua fase secretória. Contudo, caso não 
ocorra a gravidez, o corpo lúteo se degenera 
após duas semanas, encerrando assim a fase lú-
tea e reiniciando o ciclo ovariano.

Por sua vez, o ciclo uterino é dividido em 
menstruação, fase proliferativa e fase secretória. 
Da mesma forma que o ciclo ovariano, o ciclo 
uterino tem início com a menstruação, que cor-
responde à fase em que ocorre a descamação do 
endométrio uterino seguida pelo sangramento 
característico devido à redução de estrogênio e 
progesterona. A fase proliferativa é determina-
da pelo espessamento da parede do endométrio 
uterino e ocorre no final da fase folicular do ci-
clo ovariano pela ação do estrogênio liberado 
pelo folículo predominante.

Na sequência, após a ovulação, tem início 
a fase secretória, caracterizada pelo aumento 
da atividade secretória do endométrio uterino, 
principalmente por ação da progesterona, que 
mantém o útero preparado para uma possível 
gestação. Por fim, com a regressão do corpo lú-
teo, cessa o suporte hormonal que mantinha o 
endométrio uterino na sua fase secretória, dan-
do início à descamação do endométrio uterino.
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A Figura 12, a seguir, mostra as fases dos ciclos ovariano e uterino, as alterações hormonais e  
as mudanças no endométrio no período de 28 dias.

Figura 12 – Ciclos ovariano e uterino
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Note que o 14º dia do ciclo coincide com o pico de LH, aumento de estrogênio e ovulação.

Fonte: Elaborada pela autora.

Como mencionado anteriormente, a ocorrência dessas alterações de maneira cíclica depende 
da regulação hormonal pelo eixo hipotálamo-hipófise-ovários. Para entendermos os eventos hor-
monais que acontecem ao longo do ciclo menstrual, consideraremos a menstruação como dia 1 e 
o ciclo ovariano como referência do que está acontecendo nos ovários.

Assim, após a menstruação e no início da fase folicular, tem início a liberação do hormônio 
liberador de gonadotrofinas (GnRH) pelo hipotálamo. O GnRH estimulará a adeno-hipófise 
a liberar os hormônios folículo estimulante (FSH) e luteinizante (LH). Sob a ação conjunta do 
FSH e LH, os folículos se desenvolvem e começam a produzir e secretar esteroides, principal-
mente estrogênios. O aumento da concentração sanguínea de estrogênio causará por feedback 
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negativo a inibição da liberação de GnRH pelo 
hipotálamo e de FSH e LH pela adeno-hipófise.  
Com a queda na concentração plasmática desses 
hormônios, muitos dos folículos ovarianos que 
iniciaram seu desenvolvimento sofrem degene-
ração, restando, frequentemente, apenas um fo-
lículo dominante.

O folículo ovariano dominante é capaz de 
manter seu crescimento e a secreção de estrogê-
nio mesmo com concentrações baixas de FSH. 
Isso leva a um aumento na concentração san-
guínea de estrogênio, o que acaba estimulando 
a secreção de GnRH e, consequentemente, le-
vando a um pico de liberação de LH. Perceba 
que, agora, o feedback que era negativo tornou-
-se positivo, ou seja, o aumento da concentra-
ção de um hormônio estimulou a liberação de 
outro, em vez de inibi-lo.

O aumento brusco na concentração sanguí-
nea de LH é responsável pelo rompimento do 
folículo ovariano, que libera o oócito, caracte-
rizando a ovulação. Além disso, o LH secretado 
durante esse pico modificará o folículo rompi-
do, dando origem ao corpo lúteo que começará 
a produzir estrogênio e, principalmente, pro-
gesterona. Esses hormônios combinados vol-
tam a exercer um feedback negativo na secreção 
de GnRH, FSH e LH. Na ausência de fecunda-
ção, o corpo lúteo sofre degeneração e o ciclo 
hormonal é reiniciado.

No caso de uma gravidez, o corpo lúteo é 
mantido por influência da gonadotrofina coriô-
nica liberada pelo embrião, por até três meses, 
quando a placenta recém-formada assume essa 
função.

9.2 Anatomia do sistema  
genital masculino

Assim como nas mulheres, os órgãos genitais 
masculinos são agrupados em órgãos internos 
e externos, porém, para fins didáticos, o estudo 
será realizado de acordo com o trajeto que os es-
permatozoides realizam desde sua produção nos 
testículos até serem expelidos pelo óstio externo 
da uretra.

Os órgãos externos estão localizados no pu-
dendo masculino e correspondem ao pênis e ao 
escroto. Já os órgãos genitais internos referem-
-se aos testículos, ao sistema de ductos (túbulos 
seminíferos, epidídimo, ducto deferente e ure-
tra) e às glândulas anexas (glândulas seminais, 
próstata e glândulas bulbouretrais).

Os testículos, apesar de estarem localizados 
no escroto, um órgão externo, são considera-
dos internos devido à origem embriológica no 
abdome e, muitas vezes, podem ainda perma-
necer no interior da pelve até o nascimento ou 
mesmo após isso. Os testículos originalmente se 
desenvolvem na parte alta da parede abdominal 
anterior e depois descem, geralmente antes do 
nascimento, devido à atrofia de uma estrutura 
ligamentosa, o gubernáculo.

O gubernáculo liga o polo inferior de cada 
testículo ao fundo de cada lado do escroto (ou do 
que será o escroto). A atrofia dessa estrutura faz 
com que os testículos passem pelo canal inguinal 
na parede abdominal anterior e desçam até o es-
croto no períneo. Durante a descida, os testículos 
carregam com eles seus vasos sanguíneos, vasos 
linfáticos e nervos, bem como seus principais 
ductos de drenagem, os ductos deferentes.
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Os testículos têm forma elipsoide e estão encerrados na extremidade de uma bolsa musculo-
fascial alongada, que é contínua com a parede abdominal anterior e projeta-se para o interior do 
escroto. Ao haver essa projeção, a bolsa dá origem ao funículo espermático, que é a conexão em 
forma de tubo entre essa bolsa no escroto e a parede abdominal.

Se abrirmos o escroto, veremos que, superficialmente, o testículo é revestido pelo músculo cre-
master, derivado do músculo oblíquo interno do abdome, e é responsável por elevar ou deprimir 
os testículos. A tela subcutânea da pele do escroto também contém fibras musculares, porém de 
músculo liso (músculo dartos).

Tanto o músculo cremaster quanto o músculo dartos são responsáveis pela regulação térmica dos 
testículos, pois a temperatura ótima para a produção dos espermatozoides (espermatogênese) é em 
torno de 2°C abaixo da temperatura corporal. Dessa forma, durante períodos de calor, os músculos 
cremaster e dartos relaxam, mantendo os testículos mais afastados do corpo e auxiliando na redução 
da temperatura testicular. Em temperaturas mais frias ocorre o inverso.

Os testículos são revestidos lateral e anteriormente por um saco fechado derivado do peritônio, 
chamado de túnica vaginal. Até pouco tempo após a descida dos testículos existe uma conexão 
entre a túnica vaginal e a cavidade abdominal, porém normalmente essa conexão se fecha após o 
nascimento. Observe os testículos e suas estruturas relacionadas na Figura 13 a seguir.

Figura 13 – Testículos e estruturas relacionadas
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(Continua)
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(B) Vista lateral fora da pelve
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Existem outras lâminas de tecido que revestem os testículos, porém aqui estão marcadas apenas as principais. 
Fonte: Elaborada pela autora.

O parênquima testicular é composto, basicamente, por túbulos seminíferos produtores de es-
permatozoides e tecido intersticial cercado por uma cápsula de tecido conjuntivo espesso, a túni-
ca albugínea. Os 400 a 600 túbulos seminíferos altamente espiralados são modificados em cada 
extremidade, tornando-se túbulos retos que se ligam a uma câmara coletora, a rede testicular,  
no mediastino do testículo.

Aproximadamente 12 a 20 dúctulos eferentes originam-se da extremidade superior da rede tes-
ticular, penetram a cápsula albugínea, fundem-se e formam o epidídimo, um túbulo único e espi-
ralado que se estende do polo superior do testículo ao inferior, posteriormente. A estrutura interna 
do testículo e o sistema de ductos formados a partir dele estão apresentados na Figura 14 a seguir.

Figura 14 – Túbulos seminíferos, suas relações com o parênquima testicular e estruturas relacionadas
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Na figura, para visualizar o testículo, os revestimentos mais superficiais foram retirados, como a pele do escroto, 
as fáscias espermáticas e o m. cremaster, restando apenas a túnica vaginal e a túnica albugínea. 

Fonte: Elaborada pela autora.
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Com trajeto posterolateral ao testículo, o epidídimo é um ducto espiralado, longo e único.  
No polo superior do testículo, os dúctulos eferentes se fundem para formar a cabeça do epidí-
dimo, a qual desce formando seu próprio corpo.

Em sua porção mais inferior (polo inferior do testículo), o corpo do epidídimo começa a aumen-
tar de diâmetro para formar sua cauda. Durante a passagem pelo epidídimo, os espermatozoides 
adquirem a habilidade para se movimentar e fertilizar um óvulo, por isso esse tubo é considerado o 
local de maturação dos gametas masculinos. O epidídimo também armazena espermatozoides até 
o momento da ejaculação. A extremidade do epidídimo, sua cauda, forma uma curva ascendente 
que dá origem, então, ao ducto deferente.

O ducto deferente é muito longo. Sua camada média é constituída por músculo liso. Esse ducto 
é responsável pelo transporte dos espermatozoides desde a cauda do epidídimo, localizado no 
escroto, até o ducto ejaculatório, na cavidade pélvica. O ducto deferente tem trajeto ascendente 
pelo escroto, sendo um componente do funículo espermático quando atravessa o canal inguinal 
na parede abdominal anterior.

Ao passar pela região inguinal, o ducto deferente realiza uma curva medialmente e penetra a 
cavidade pélvica, descendo medialmente na parede pélvica, profundamente ao peritônio, quando 
cruza o ureter posteriormente à bexiga urinária. Nesse ponto, o ducto deferente se dilata, forman-
do a ampola, que continua inferomedialmente ao longo da base da bexiga urinária, anteriormente 
ao reto. A porção final da ampola do ducto deferente se funde ao ducto da glândula seminal para 
formar o ducto ejaculatório. Por fim, os ductos ejaculatórios de cada lado da linha mediana pene-
tram a próstata, abrindo-se na parte prostática da uretra.

Observe, na Figura 15 a seguir, a composição da vista posterior da bexiga urinária.

Figura 15 – Ducto deferente, glândulas seminais e ducto ejaculatório
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(Continua)
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(B) Vista medial de corte sagital
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Fonte: Adaptada de Netter, 2012, p. 362.

Cada glândula seminal é uma glândula exócrina acessória do sistema reprodutor masculino que 
se desenvolve do ducto deferente, localizando-se lateralmente a ele. Lembre-se de que, ao descre-
vermos o ducto deferente, vimos que o ducto de cada glândula seminal se funde a cada ampola dos 
ductos deferentes para formar os ductos ejaculatórios. As secreções das glândulas seminais con-
tribuem significativamente para o volume do sêmen, juntando-se a ele nos ductos ejaculatórios.

A próstata também é uma glândula exócrina acessória do sistema genital masculino, po-
rém é única e envolve a uretra quando esta passa pela cavidade pélvica. Situa-se em posição 
imediatamente inferior à bexiga urinária, imediatamente posterior à sínfise púbica e anterior 
ao reto. A próstata tem a forma de um cone arredondado invertido com a base voltada supe-
riormente mantendo relação com o colo da bexiga urinária e o ápice, mais estreito, em contato 
com o assoalho pélvico. Como a próstata envolve parte da uretra, em casos de aumento do vo-
lume prostático, como ocorre na hiperplasia benigna e em alguns cânceres de próstata, o fluxo 
de urina é prejudicado e consiste em um dos primeiros sinais e sintomas dessas patologias.

Juntas, as secreções da próstata e as das glândulas seminais contribuem para a formação de sê-
men durante a ejaculação. Os ductos ejaculatórios passam em um ângulo quase vertical, anteroin-
feriormente, atravessando a parte posterior da próstata e abrindo-se na parte prostática da uretra.

As glândulas bulbouretrais estão localizadas de cada lado no interior do assoalho da pelve. 
Estas são pequenas glândulas exócrinas em forma de ervilha, produtoras de um líquido viscoso  
rico em muco. São laterais à parte membranácea da uretra e seus ductos abrem-se na parte 
esponjosa da uretra na raiz do pênis. A secreção mucosa dessas glândulas lubrifica a uretra e 
realiza uma espécie de limpeza, eliminando qualquer resquício de urina que poderia prejudicar 
a viabilidade dos espermatozoides.
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A Figura 16 a seguir ilustra o pênis e as estruturas relacionadas e ele.

Figura 16 – Pênis e estruturas relacionadas

(A) Pênis e suas relações
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(B) Anatomia de superfície peniana
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Observe que os corpos eréteis no pênis ereto são preenchidos por sangue. A contração da musculatura do assoalho 
pélvico é importante para auxiliar na manutenção da ereção. Como a uretra masculina também faz parte do sistema 
urinário e tem ligação direta com a bexiga urinária, a contração do esfíncter interno da uretra faz com que a uretra 
intramural seja ocluída, impedindo o preenchimento desse ducto com urina. 

Fonte: Elaborada pela autora.
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O pênis é formado por corpos eréteis,  
ou seja, que são capazes de promover ereção 
quando preenchidos por sangue, tornando-o 
viável para a cópula. São dois corpos cavernosos 
e um corpo esponjoso, o qual contém a parte es-
ponjosa da uretra. A raiz do pênis é formada pe-
las partes do órgão fixadas no arco púbico e na 
membrana do períneo, consistindo nas partes 
proximais dos corpos cavernosos, nos ramos do 
pênis e do corpo esponjoso (o bulbo do pênis). 
O corpo do pênis é completamente revestido 
por pele e formado pelas partes alongadas dos 
corpos cavernosos unidos ao corpo esponjoso.

Como a posição anatômica do pênis é ereta 
(NETTER, 2012), o par de corpos cavernosos 
é definido como dorsal no corpo do pênis e o 
corpo esponjoso é único, ventral, embora as po-
sições se invertam no pênis não ereto (flácido). 
O corpo esponjoso expande-se para formar a 
cabeça do pênis ou glande, sobre as extremida-
des distais dos corpos cavernosos, local em que 
formam uma borda circular chamada coroa da 
glande. Por fim, a glande do pênis é recoberta 
por uma dobra de pele, o prepúcio do pênis,  
que se prende à coroa da glande.

Como você deve ter percebido, a uretra mas-
culina faz parte tanto do sistema urinário quan-
to do sistema genital. Assim como na mulher, 
a uretra inicia-se no óstio interno da uretra, 
formando, em seguida, uma pequena porção, 
a parte intramural na própria bexiga urinária. 
Saindo da bexiga urinária, no homem a uretra 
passa a ser circundada pela próstata, formando 
a parte prostática da uretra.

Como a próstata é sustentada pelo assoalho 
pélvico, assim que sai da próstata a uretra passa 
entre as fibras musculares dessa região, sendo 
denominada de parte membranácea da uretra. 
Até esse momento, o comprimento entre as ure-
tras feminina e masculina são muito semelhan-
tes, entretanto, saindo pelo assoalho da pelve,  
a uretra masculina continua seu trajeto no inte-
rior do corpo esponjoso e abre-se pelo óstio ex-
terno da uretra na glande peniana. Dessa forma, 
nas mulheres o esfíncter externo da uretra cir-
cunda o óstio externo da uretra, já nos homens 
essa estrutura circunda a parte membranácea 
da uretra.

9.2.1 Espermatogênese e mecanismos  
de síntese de hormônios

Semelhante ao sistema genital feminino,  
o sistema genital masculino tem como função 
primordial a geração de gametas para perpe-
tuação da espécie. Contudo, diferentemente das 
mulheres, nos homens a produção de gametas, 
chamados espermatozoides, tem início na pu-
berdade e ocorre ininterruptamente ao longo 
de toda a vida.

Nos homens, a produção de gametas ou a es-
permatogênese acontece no interior dos túbulos 
seminíferos e é dependente das concentrações 
testiculares de testosterona. Além disso, com o 
início da puberdade, a testosterona promove o 
desenvolvimento da genitália masculina, con-
siderada os caracteres sexuais primários. Nesse 
sentido, a regulação na secreção de testosterona 
é essencial para a espermatogênese. A Figura 17 
a seguir mostra o eixo de regulação da secreção 
de testosterona.
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Figura 17 – Eixo hipotálamo-hipófise-testículos
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As setas em azul representam os estímulos hormonais para produzir outros hormônios ou estimular a produção 
de espermatozoides e as setas em vermelho se referem ao feedback negativo exercido pelos hormônios sexuais 
(testosterona), regulando a sua própria produção. 

Fonte: Elaborada pela autora.

A secreção de testosterona é controlada pelo eixo hipotálamo-hipófise-testículos, como vere-
mos a seguir. No hipotálamo, há a secreção do hormônio liberador de gonadotrofina (GnRH), 
o qual vai agir na adeno-hipófise, estimulando a liberação dos hormônios folículo estimulante 
(FSH) e luteinizante (LH) na circulação sanguínea.

Nos testículos, o FSH vai atuar nas células de Sertoli, estimulando a espermatogênese, a pro-
dução de inibina e síntese da proteína de ligação a andrógeno (ABP). A inibina age na adeno-
-hipófise inibindo a liberação de FSH. Já a ABP liga-se à testosterona produzida pelas células de 
Leydig, mantendo a concentração desse hormônio elevada nos testículos. Por sua vez, o LH atua 
nas células de Leydig testiculares, estimulando a síntese e a liberação de testosterona. O aumento 
da concentração sanguínea de testosterona faz com que esse hormônio exerça feedback negativo, 
inibindo a secreção de GnRH pelo hipotálamo e de FSH e LH pela adeno-hipófise.
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Além da função importante na espermatogênese, a testosterona possui diversos efeitos biológi-
cos relacionados ao desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários, como: aumento de massa 
muscular, crescimento de pelos faciais, distribuição dos pelos corporais, espessamento das cordas 
vocais e efeitos comportamentais.

Considerações finais

Finalizamos o estudo da anatomofisiologia dos sistemas genitais feminino e masculino, bem 
como da influência dos hormônios sexuais no desenvolvimento dos órgãos genitais e de reprodução.

Agora ficou mais claro compreender o porquê de as gônadas serem consideradas glândulas 
endócrinas, já que são produtoras de hormônios, como progesterona, estrogênio, inibina e tes-
tosterona, os quais são liberados na corrente sanguínea. Esses hormônios são produzidos sob a 
regulação do hipotálamo e da adeno-hipófise, apresentando a função primordial de desenvolver 
os caracteres sexuais primários femininos e masculinos para que possam se tornar aptos à fecun-
dação e geração de uma nova vida.

Vale ressaltar que os hormônios sexuais influenciam em vários outros comportamentos, como 
a libido. Nesse contexto, a ação hormonal está associada às funções neurais, principalmente do 
sistema límbico, responsável pelas emoções para desencadear o apetite sexual ou inibi-lo.

Ampliando seus conhecimentos

• Para conhecer um pouco mais sobre o ciclo ovariano e uterino, e sobre a maneira como os 
hormônios sexuais influenciam esses ciclos com o uso de contraceptivos orais, leia o Capítulo 
26 da obra de Silverthorn. Nesse mesmo capítulo, você vai encontrar a descrição do processo 
de espermatogênese e a importância dos hormônios androgênios para o sucesso da produção 
dos gametas masculinos.

SILVERTHORN, D. U. Fisiologia humana: uma abordagem integrada. 7. ed. Porto Alegre: 
Artmed, 2017. E-book.

Atividades

1. Marina procurou ajuda médica por estar sentindo fortes dores abdominais. Ao exame clí-
nico, recebeu o diagnóstico de peritonite, inflamação na cavidade peritoneal (abdominal). 
O profissional explicou à Marina que esse tipo de inflamação pode se iniciar devido a in-
fecções no trato genital feminino. De acordo com o que você estudou sobre a anatomia 
genital feminina, como é possível uma infecção nos órgãos genitais alcançar a cavidade  
do abdome?



Anatomofisiologia dos sistemas genitais feminino e masculino 333

2. Na aula de Fisiologia, Augusta estava atenta à explicação sobre como os hormônios adeno-
-hipofisários influenciavam a ovulação, com a promoção do pico de LH. Chegando em casa, 
foi correndo ao seu quarto se informar sobre o tipo de hormônio que ela estava ingerindo 
como contraceptivo oral. Ao verificar a caixa do medicamento, estava escrito: “progestero-
na e estrogênio”. Augusta ficou confusa e se perguntou: “Se eu não quero engravidar, por 
que estou ingerindo justamente os hormônios responsáveis por preparar meu útero para a 
gestação?”. Você conseguiria refletir sobre esse assunto e responder à pergunta de Augusta? 
Lembre-se dos mecanismos de feedback exercidos pelos hormônios.

3. O processo de espermatogênese é extremamente afetado por grandes variações de tempera-
tura e até mesmo a temperatura corporal de 36ºC a 37°C pode inibir a produção dos gametas 
masculinos. Porém, o sistema genital masculino encontrou maneiras de regular a tempera-
tura dos testículos, evitando que as variações prejudiquem a produção dos espermatozoides. 
Explique essa afirmação.
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Objetivos de aprendizagem:

 ◆ conhecer a anatomia do tubo gastrintestinal;

 ◆ correlacionar a anatomia do sistema às funções de cada região ou estutura;

 ◆ conhecer a anatomia dos órgãos anexos ao sistema e suas funções.

Anatomofisiologia do 
sistema digestório
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Todo ser vivo necessita de energia para sobreviver e realizar suas atividades diárias. Até mesmo 
enquanto dormimos estamos gastando energia, que, por sua vez, é proveniente dos mais variados 
processos, iniciando com a alimentação (fornecedora dos substratos necessários para começar a 
digestão dos alimentos) e terminando com a absorção dos nutrientes.

A maior parte dos alimentos precisa passar por esse processo de digestão para que sejam trans-
formados em partículas muito menores e, assim, possam seguir pelos transportes celulares intesti-
nais, caracterizando a absorção e alcançando a circulação sanguínea e linfática. Assim, nutrientes 
como os carboidratos, as proteínas e os lipídeos são distribuídos a tecidos específicos e passam 
ainda por outro processo, a transformação metabólica dos nutrientes em energia.

Este último capítulo traz a descrição anatômica e funcional dos órgãos que fazem parte do 
sistema digestório, responsável pelas ações de alimentação, digestão acompanhada da secreção de 
substâncias e absorção dos nutrientes.

10.1 O sistema digestório

O sistema digestório é formado por um conjunto tubular de órgãos chamado de trato digestório. 
Esses órgãos são adaptados para execução das funções de mastigação, deglutição, compressão dos 
alimentos, digestão, absorção e, por fim, eliminação dos resíduos sob a forma de fezes.

O trato digestório é um tubo oco, de diâmetro variável, que se estende da cavidade oral (bucal) 
ao ânus, sendo também chamado de canal alimentar ou trato gastrintestinal (TGI). Esse tubo é 
composto pela cavidade oral, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso e 
suas funções básicas, segundo Silverthorn (2017), são:

• processar os alimentos, considerados substâncias estranhas, assegurando que os processos 
vitais por produção de energia sejam mantidos;

• promover a transformação mecânica e química das macromoléculas alimentares, ingeridas de 
tamanhos e formas adequadas para serem absorvidas pelo intestino;

10
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• proporcionar o transporte das substâncias digeridas – além de água e sais minerais presentes 
no lúmen (luz) intestinal – em direção aos capilares sanguíneos ou linfáticos (como é o caso 
de grandes lipídeos) da mucosa do intestino;

• promover a eliminação dos resíduos alimentares não digeridos e não absorvidos, além de 
restos celulares e outras substâncias secretadas na luz intestinal.

Para que o TGI possa realizar com eficiência todas as suas funções, glândulas exócrinas, que 
possuem ductos que se abrem na luz do TGI, são anexadas a esse sistema. Os órgãos anexos ao TGI 
são as glândulas salivares, o pâncreas, o fígado e a vesícula biliar.

Conheça, na Figura 1 a seguir, todos os órgãos que compõem o sistema digestório.

Figura 1 – Órgãos constituintes do sistema digestório
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Fonte: Elaborada pela autora.

Para fins didáticos, vamos dividir nosso estudo anatômico em duas partes. Na primeira, vamos 
tratar da parte alta do sistema digestório, que se inicia na boca e vai até o estômago. Na segunda, 
vamos abordar a parte baixa do sistema, a qual segue do intestino delgado até o ânus.

Vejamos, agora, a descrição de cada componente do TGI e os órgãos anexos a ele.

10.1.1 Anatomia da parte alta do sistema digestório

A cavidade oral (Figura 2) é o espaço amplo, inferior às cavidades nasais e separado delas pelas 
estruturas que formam os palatos duro e mole. Seus limites são constituídos de duas aberturas, 
além do assoalho, do teto e das paredes laterais.
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Figura 2 – A cavidade oral
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Fonte: Elaborada pela autora.

A abertura anterior é formada pela rima da boca e a abertura posterior é denominada de istmo 
das fauces, sendo composta pelas estruturas que constituem os arcos palatinos e se abrindo na 
parte oral da faringe.

Diferentemente das narinas e dos cóanos, que permanecem continuamente abertos, a rima da 
boca e o istmo das fauces podem ser abertos e fechados pelos músculos que os circundam. O assoa-
lho é formado inteiramente por tecidos moles, como os músculos supra-hioideos, recobertos por 
mucosa, e pela língua. Da mesma forma, as paredes laterais são constituídas de tecidos que compõem 
as bochechas, como o músculo bucinador, e se fundem anteriormente aos lábios, em torno da rima 
da boca. Por fim, temos o teto, que, como já mencionado, é formado pelo palato duro anteriormente 
e pelo palato mole posteriormente.

A cavidade oral é separada em duas regiões pelos arcos dentais superior e inferior (dentes e 
ossos alveolares os sustentam). Para Moore, Dalley e Agur (2014), tais regiões são descritas como:

• vestíbulo da boca: localiza-se entre os arcos dentais e as superfícies profundas das bochechas 
e dos lábios;

• cavidade própria da boca: circundada pelos arcos dentais e quase completamente preenchi-
da pela língua.

O palato forma o teto curvo da cavidade oral e o assoalho das cavidades nasais, e é dividido em 
palato duro (anterior) e palato mole (posterior). O palato duro é côncavo e ósseo, formado pelos 
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processos palatinos das maxilas e pelos ossos palatinos, e o espaço inferior a ele é quase completa-
mente ocupado pela língua, quando esta se encontra em repouso.

O palato mole, por sua vez, é o terço posterior móvel do palato e fica suspenso na margem 
posterior do palato duro. Na região mediana, superior e posteriormente, o palato mole forma 
um processo cônico ou em forma de gota chamado de úvula palatina. As margens do palato 
mole descem pela parede lateral entre os limites da cavidade oral e da faringe, formando os  
arcos palatinos. No intervalo entre cada arco palatino existe uma fossa em que encontramos uma 
massa de tecido linfoide, a tonsila palatina, responsável pela defesa imunológica dessa região.

A língua é uma estrutura muscular esquelética que faz parte do assoalho da cavidade oral e 
da parede anterior da parte oral da faringe. Suas funções estão relacionadas à articulação da fala, 
ao auxílio dos dentes na mastigação e compressão dos alimentos – direcionando-os para a parte 
oral da faringe durante a deglutição –, ao paladar e à limpeza da boca.

A língua (Figura 3) é triangular e dividida em raiz, corpo e ápice. A raiz da língua é a parte 
posterior fixa, que se estende entre a mandíbula, o osso hioide e a face posterior quase vertical da 
língua. Seu corpo corresponde aproximadamente aos dois terços anteriores, entre a raiz e o ápice, 
e o seu ápice é a extremidade anterior do corpo, que se apoia sobre os dentes incisivos anteriores.

Figura 3 – A língua e estruturas relacionadas
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Fonte: Elaborada pela autora.

A língua possui duas faces, o dorso da língua é a face superior e posterior, na qual podemos 
observar várias papilas gustatórias (circunvaladas, foliares e fungiformes), responsáveis pela 
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percepção dos sabores. A face inferior da língua, também conhecida como sublingual, é revestida 
por uma mucosa fina e transparente, bastante vascularizada e, por isso, pode ser utilizada como 
via de administração de medicamentos. A mucosa sublingual é unida ao assoalho da boca pelo 
frênulo da língua, uma prega mediana da mucosa, e não possui papilas gustatórias.

A cavidade oral é o local em que inúmeras glândulas exócrinas secretam a saliva, um líquido vis-
coso, rico em várias substâncias, responsável por iniciar a digestão dos carboidratos ainda na boca. 
Existem três grandes pares de glândulas salivares: as parótidas, as submandibulares e as sublinguais, 
porém centenas de glândulas salivares microscópicas estão distribuídas por toda a cavidade oral e até 
mesmo na faringe. As principais glândulas salivares estão apresentadas na Figura 4, a seguir, e suas 
morfologias serão descritas adiante, porém vale salientar que seus ductos se abrem no vestíbulo da 
boca e na região sublingual.

Figura 4 – Os pares de glândulas salivares
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Fonte: Elaborada pela autora.

A saliva – líquido viscoso, sem gosto e sem odor, produzido por essas glândulas salivares e por 
glândulas mucosas da cavidade da boca – mantém a umidade da túnica mucosa da boca (revesti-
mento da cavidade oral), lubrifica o alimento durante a mastigação, inicia a digestão dos amidos  
por conter amilase salivar (carboidratos), faz a limpeza da boca e exerce funções importantes na 
prevenção de cáries dentais e na sensação do sabor.

As glândulas parótidas são as maiores dos três pares de glândulas salivares e ocupam o espaço 
entre o ramo da mandíbula e o processo estiloide do osso temporal. Sua secreção é direcionada por 
seu longo ducto até o vestíbulo da boca. Já as glândulas submandibulares situam-se ao longo da 
face interna do corpo da mandíbula e sua secreção desemboca de cada lado do frênulo da língua.
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 Por fim, as glândulas sublinguais são as menores e mais profundas, localizadas no assoalho da 
boca. Possuem vários pequenos ductos que se abrem na região sublingual, lateralmente às abertu-
ras dos ductos das glândulas submandibulares. Observe essas estruturas na Figura 5 a seguir.

Figura 5 – A região sublingual
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Fonte: Elaborada pela autora.

A descrição anatômica da faringe já foi realizada no capítulo referente ao sistema respiratório, 
mas vale relembrar que se trata de uma estrutura cilíndrica musculofascial que liga as cavidades oral 
e nasal – na cabeça – à laringe e ao esôfago – no pescoço. Suas paredes se fixam anteriormente nas 
margens das cavidades nasais, na cavidade oral e na laringe e, com base nessas relações, é subdividida 
em parte nasal da faringe, parte oral da faringe e parte laríngea da faringe.

As aberturas posteriores (cóanos) das cavidades nasais se abrem na parte nasal da faringe. A aber-
tura posterior da cavidade oral (istmo das fauces) abre-se na parte oral da faringe. A abertura supe-
rior da laringe (ádito da laringe) se abre na parte laríngea da faringe. A parede da faringe é formada 
por músculos esqueléticos (constritores e longitudinais) e por fáscia, os quais possuem grande im-
portância para o processo de deglutição.

Relembre, na Figura 6 a seguir, como é composta a faringe.
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Figura 6 – A faringe
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As linhas tracejadas representam: 1. Cóanos; 2. Istmo das fauces; 3. Ádito da laringe. 

Fonte: Elaborada pela autora.

Além da função respiratória, as partes oral e laríngea da faringe possuem função digestória. 
A primeira estende-se desde o palato mole até a margem superior da cartilagem epiglótica e a 
segunda situa-se posteriormente à laringe, estendendo-se da margem superior da cartilagem 
epiglótica até a margem inferior da cartilagem cricoidea, onde se estreita e torna-se contínua 
com o esôfago.

O esôfago é um tubo fibromuscular de aproximadamente 25 cm de comprimento que conecta 
a faringe ao estômago. Segundo Ross e Pawlina (2017), a partir do esôfago o TGI passa a parecer 
realmente um tubo, ou seja, com uma parede circular e uma luz. A parede desse tubo possui três 
camadas: a túnica mucosa – mais interna e em contato com o conteúdo do tubo –, a túnica mus-
cular (média) – formada por pelo menos duas camadas de músculo liso – e a túnica adventícia 
– mais externa e composta por quantidade variável de tecido conjuntivo.

É importante saber que, entre a mucosa e a camada média muscular e entre as duas camadas de 
músculo liso, existem duas redes de neurônios autonômicos (plexo submucoso e plexo mioentérico) 
que formam o sistema nervoso entérico, responsável por regular a motilidade e a secreção de subs-
tâncias no TGI. A constituição da parede do TGI está apresentada na Figura 7 a seguir.
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Figura 7 – A parede do TGI
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Os vasos sanguíneos, linfáticos e os nervos simpáticos e parassimpáticos passam pelas pregas do peritônio (mesentério) 
para chegar à parede do TGI. Os nervos simpáticos e parassimpáticos fazem sinapse com os nervos dos plexos submucoso 
e mioentérico para influenciar a secreção de substâncias e a motilidade. 

Fonte: Elaborada pela autora.

Algumas diferenças na parede do TGI podem ser notadas. Por exemplo, o estômago possui três 
camadas de músculo liso na túnica muscular e os intestinos têm um revestimento mais externo à 
túnica adventícia, o peritônio. Voltando ao esôfago, a Figura 8 a seguir mostra a relação desse tubo 
com o estômago.

Figura 8 – O esôfago
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Fonte: Elaborada pela autora.
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O esôfago inicia-se com uma constrição no pescoço, o esfíncter esofágico superior, e é contínuo 
com a parte laríngea da faringe superiormente. O terço superior do esôfago é formado por múscu-
lo estriado esquelético – portanto, é voluntário –, já os dois terços inferiores, que adentram o tórax, 
são formados por músculo liso – involuntário, por sua vez.

O tubo esofágico deixa o tórax por uma abertura no músculo diafragma, chamada de hiato eso-
fágico, sofrendo nesse local uma outra constrição, a constrição diafragmática ou esfíncter esofágico 
inferior, entrando por fim no estômago. As constrições esofágicas são importantes porque fecham 
as extremidades desse órgão, impedindo que os conteúdos gástricos retornem (refluxo) para o seu 
interior ou para a faringe.

O estômago é a parte expandida do trato digestório, entre o esôfago e o intestino delgado,  
e marca o final da parte superior do sistema digestório. Esse órgão é especializado no acúmulo dos 
alimentos ingeridos e na preparação química e mecânica desse alimento para a digestão e passa-
gem ao duodeno. Sua morfologia pode ser observada na Figura 9 a seguir.
Figura 9 – O estômago

M
ed

ic
al

 A
rt

 In
c/

Sh
ut

te
rs

to
ck

 

Vesícula biliar

Fígado

Piloro

Duodeno

Canal pilórico

Antro pilórico

Região
pilórica

Esôfago

Incisura cárdica

Cárdia

Fundo do estômago

Baço
Omento menor

Omento maior

Corpo do estômago

Fonte: Elaborada pela autora.

A camada média do estômago é riquíssima em fibras de músculo liso (três camadas) e, por isso, 
tem a capacidade de se expandir (relaxamento receptivo), atuando como um reservatório, e de mis-
turar os alimentos (motilidade gástrica). Além disso, outra importante função é realizar a digestão 
enzimática das substâncias que ingerimos. O processo de digestão enzimática inicia-se com a secre-
ção do suco gástrico, cujo principal componente é o ácido clorídrico, responsável por converter gra-
dualmente a massa de alimento em uma mistura semilíquida, o quimo, que em seguida é direcionado 
à primeira porção do intestino delgado, o duodeno.
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Quando contraída, a mucosa gástrica forma estrias ou rugas longitudinais denominadas pregas 
gástricas. O estômago cheio pode se expandir e conter de dois a três litros de alimento e é consti-
tuído de quatro partes:

• Cárdia: abertura superior ou entrada do estômago, a parte que circunda o óstio cárdico.

• Fundo gástrico: parte superior e dilatada do órgão, que está relacionada à cúpula esquerda do 
diafragma e ao baço. Uma pequena curva mais medial, chamada de incisura cardíaca, separa 
o fundo gástrico do esôfago.

• Corpo gástrico: parte maior e principal do estômago, entre o fundo gástrico e o antro pilórico.

• Parte pilórica: região afunilada de saída do estômago. Sua parte mais alargada, o antro piló-
rico, conduz ao canal pilórico, sua parte mais estreita. O piloro é a região esfincteriana distal 
da parte pilórica, um espessamento acentuado de uma das camadas de músculo liso gástrico, 
capaz de controlar a saída do conteúdo gástrico por meio do óstio pilórico (abertura inferior 
ou saída do estômago).

O estômago possui duas curvaturas. A curvatura menor forma a margem direita côncava mais 
curta do estômago, tem relação com o omento menor – que se estende em direção ao fígado –  
e é formada por parte do corpo e pela região pilórica do estômago. Já a curvatura maior forma a 
margem convexa à esquerda e mais longa, constituída pelo fundo, pelo corpo e pela região pilórica 
do estômago.

As curvaturas e demais características internas do estômago estão representadas na Figura 10 
a seguir.

Figura 10 – Estrutura da parede interna do estômago
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Fonte: Elaborada pela autora.

Uma membrana serosa delgada denominada peritônio reveste as paredes da cavidade abdomi-
nal e recobre a maioria das vísceras abdominais. O peritônio se dobra em algumas partes, forman-
do duas lâminas, o peritônio parietal e o peritônio visceral.
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O peritônio parietal reveste as paredes da cavidade e o peritônio visceral recobre as vísceras. 
Entre as camadas parietal e visceral do peritônio existe um espaço chamado de cavidade peritoneal. 
As vísceras abdominais são suspensas na cavidade peritoneal por dobras do peritônio (mesenté-
rios; por onde chegam os vasos sanguíneos, linfáticos e nervos) ou estão fora dessa cavidade.

Os órgãos suspensos na cavidade são chamados de intraperitoneais e exemplos deles são o 
jejuno e o íleo, partes do intestino delgado. Os órgãos com apenas uma superfície ou parte dela 
recoberta pelo peritônio são chamados de retroperitoneais, como os rins, parte do duodeno e o 
pâncreas. O omento maior é uma grande dobra peritoneal em forma de avental que se prende à 
curvatura maior do estômago e à primeira parte do duodeno. Ele dobra-se inferiormente sobre o 
colo transverso e as alças do jejuno e íleo. Você pôde ver alguns exemplos de partes do peritônio 
nas Figuras 7 e 9.

10.1.2 Anatomia da parte baixa do sistema digestório

O intestino delgado (Figura 11) é um longo tubo de aproximadamente oito metros de compri-
mento. É formado pelo duodeno, pelo jejuno e pelo íleo e é caracterizado como o principal local 
de absorção dos nutrientes provenientes dos alimentos ingeridos por um indivíduo. Tem início no 
piloro e termina na junção ileocecal, local em que o íleo se une ao ceco, a primeira porção do intes-
tino grosso. A parte pilórica do estômago esvazia-se no duodeno e esse esvaziamento é controlado 
pelo piloro por meio de hormônios e pelo sistema nervoso autônomo.

Figura 11 – O intestino delgado
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O estudo dos órgãos abdominais é facilitado quando dividimos o abdome em quadrantes. Dessa forma: em (1) dividimos 
o abdome em partes direita e esquerda por uma linha vertical que passa pelo plano mediano; e em (2) dividimos o abdo-
me em partes superior e inferior por uma linha que passa pela cicatriz umbilical no plano transverso. Assim, temos quatro 
quadrantes, o superior direito (A), o superior esquerdo (B), o inferior direito (C) e o inferior esquerdo (D).

Fonte: Elaborada pela autora.
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De acordo com Moore, Dalley e Agur (2014), o duodeno é a primeira e mais curta parte do in-
testino delgado e mede cerca de 25 cm de comprimento. Estende-se desde o piloro, ao lado direito, 
e termina na flexura duodenojejunal, no lado esquerdo, seguindo um trajeto em forma de letra C 
ao redor da cabeça do pâncreas. Está fixado pelo peritônio na parede abdominal posterior e algu-
mas de suas partes são retroperitoneais.

O duodeno é dividido em quatro partes, as quais podem ser visualizadas na Figura 12 a seguir.

Figura 12 – O duodeno e estruturas relacionadas
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Fonte: Elaborada pela autora.

A parte superior do duodeno é muito curta (5 cm) e possui uma dilatação em seu início chamada 
de ampola duodenal. Em seguida, temos a parte descendente do duodeno, a mais longa (7 a 10 cm), 
que segue inferiormente em um trajeto descendente.

Os ductos colédoco e pancreático principal entram em sua parede posteromedial por meio da 
ampola hepatopancreática, que se abre em uma eminência denominada papila maior do duodeno. 
Superior à papila maior, é comum observarmos outra pequena eminência, a papila menor do duo-
deno, formada pelo ducto pancreático acessório.

A parte horizontal do duodeno segue transversalmente para a esquerda, terminando na parte 
ascendente do duodeno, bem mais curta e que segue para cima. Nesse ponto, a parte ascendente 
curva-se anteriormente para se juntar ao jejuno, formando a flexura duodenojejunal.

A junção duodenojejunal é marcada pela flexura duodenojejunal, uma curvatura que dá iní-
cio ao jejuno. Em seguida, temos o íleo, que termina na junção ileocecal. Juntos, o jejuno e o íleo 
medem cerca de 6 a 7 metros de comprimento no cadáver (em pessoas vivas são mais curtos 
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devido ao tônus muscular) e, anatomicamente, 
não existe um limite nítido que demarque o fim 
do jejuno e o início do íleo (MOORE; DALLEY; 
AGUR, 2014).

Entretanto, sabemos que as duas porções do 
intestino delgado ocupam a maior parte da ca-
vidade peritoneal no abdome – o jejuno situa-se 
sobretudo no quadrante superior esquerdo do 
abdome e o íleo no quadrante inferior direito. 
O mesentério, uma prega do peritônio, fixa o 
jejuno e o íleo na parede posterior do abdome e 
permite a passagem de vasos sanguíneos, linfá-
ticos e nervos para esses órgãos, como vimos na 
Figura 7. Na Figura 11, vimos também a repre-
sentação do jejuno e do íleo.

Ao estudar sobre a anatomia do duodeno, 
destacamos sua íntima relação com o pâncreas, 
uma glândula mista alongada anexa ao TGI. Por 
ser uma glândula mista, produz secreção endó-
crina e exócrina. A secreção endócrina foi des-
crita no capítulo referente ao sistema endócrino, 
cujos principais hormônios produzidos pelas 
ilhotas pancreáticas são a insulina e o glucagon. 
A secreção exócrina tem grande importância 
para o processo digestório e, nesse sentido, a 
maior parte do pâncreas ou sua porção exócrina 
é responsável pela produção e secreção de água,  
bicarbonato e enzimas pancreáticas (em conjunto  
chamam-se suco pancreático), provenientes das 
células acinares pancreáticas.

O pâncreas está localizado retroperitoneal e 
transversalmente na parede posterior do abdo-
me, posterior ao estômago, à direita do duode-
no e à esquerda do baço. A secreção exócrina 
produzida pelo pâncreas é drenada para a parte 

descendente do duodeno por meio dos ductos 
pancreáticos principal e acessório. O pâncreas 
é dividido em quatro partes: cabeça, colo, corpo 
e cauda.

A cabeça do pâncreas é a parte expandida da 
glândula, ela é envolvida pela curvatura em C 
do duodeno à sua direita. O processo uncinado 
é uma projeção da parte inferior da cabeça do 
pâncreas. Já o colo desse órgão é curto e tem con-
tinuidade com o corpo do pâncreas, muito alon-
gado, o qual termina afinando-se e formando a 
cauda, que se relaciona com o baço à esquerda.

Conheça um pouco mais do pâncreas com 
base na Figura 13 a seguir.
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Figura 13 – Pâncreas e estruturas relacionadas

Te
fi/

Sh
ut

te
rs

to
ck

 

Ductos hepáticos
direito e esquerdo

Vesícula biliar

Ducto cístico

Ducto hepático comum

Ducto colédoco
Ducto pancreático acessório

Papila menor do duodeno

Papila maior do duodeno

Ampola hepatopancreática

Cabeça

Corpo

Cauda

Parte descendente do duodeno Colo

Processo uncinado

Pâncreas

Ducto pancreático 
principal

Baço

Fonte: Elaborada pela autora.

O ducto pancreático principal drena o suco pancreático produzido nas células acinares pela 
cauda do pâncreas e corre pelo parênquima da glândula em direção à cabeça, local em que faz 
uma curva para baixo, fundindo-se ao ducto colédoco e formando a ampola hepatopancreática. 
Esta última adentra a parede medial do duodeno em sua parte descendente e se abre na papila 
maior do duodeno. O ducto pancreático acessório drena o processo uncinado e a parte inferior 
da cabeça do pâncreas e se abre na papila menor do duodeno.

Relacionado ao duodeno também temos o fígado, o maior órgão visceral e glândula do corpo 
humano, perdendo apenas para a pele como órgão. O fígado é complexo, pois, além de possuir 
função de glândula exócrina – produzindo a bile responsável pela emulsificação dos lipídeos no 
duodeno –, secreta substâncias na corrente sanguínea (endócrino), como o angiotensinogênio,  
e metaboliza os nutrientes que foram absorvidos no intestino. O fígado localiza-se na região mais 
superior do abdome (regiões do hipocôndrio direito e parte da epigástrica).

As superfícies do fígado incluem uma face diafragmática – com direções anterior, superior e 
posterior; lisa; em forma de cúpula; que se posiciona em contato com a superfície inferior do mús-
culo diafragma – e uma face visceral – com direção inferior e relacionada aos intestinos.

O fígado é completamente envolvido por peritônio visceral, exceto uma pequena área em con-
tato direto com o diafragma chamada de área nua. Em sua face diafragmática mais anterior e 
superior, está fixado à parede anterior do abdome pelo ligamento falciforme, uma projeção do 
peritônio visceral que recobre o órgão. Na margem livre e inferior desse ligamento, encontramos o 
remanescente da veia umbilical, que é ocluída após o nascimento e forma o ligamento redondo do 
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fígado. Folhetos adicionais do peritônio unem o fígado ao estômago, ao duodeno e ao diafragma, 
sendo chamados de ligamentos triangulares direito e esquerdo e ligamentos coronários.

O fígado é dividido em lobos direito e esquerdo pela fossa da vesícula biliar e pela veia cava 
inferior. O lobo direito do órgão é um grande lobo único, enquanto o lobo esquerdo é menor e, 
de acordo com a sua anatomia interna, inclui os lobos quadrado e caudado. Entretanto, Tortora 
e Nielsen (2017) mencionam que alguns anatomistas consideram os lobos quadrado e caudado 
como parte do lobo direito.

Tanto a anatomia de superfície quanto a interna do fígado estão ilustradas na Figura 14 a seguir.

Figura 14 – Anatomia do fígado
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Fonte: Elaborada pela autora.
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O fígado é igualmente complexo no que se 
refere à sua vascularização, pois, assim como os 
néfrons renais e a adeno-hipófise, esse órgão é 
vascularizado por um sistema porta. O sangue 
drenado pelas veias nos intestinos, rico em nu-
trientes provenientes dos alimentos e em gás 
carbônico, é direcionado ao fígado pela veia 
porta. Entretanto, as células hepáticas e demais 
estruturas do parênquima hepático necessitam 
de oxigênio para sobreviver e, dessa forma,  
o sangue arterial, rico em oxigênio, chega ao 
fígado pela artéria hepática própria.

Ao mesmo tempo em que a veia porta e a arté-
ria hepática própria entram por um espaço deno-
minado porta do fígado, o ducto hepático sai e se-
gue um trajeto oposto. O ducto hepático faz parte 
do sistema de ductos bilíferos, os quais drenam a 
bile produzida pelos hepatócitos, as células do te-
cido hepático ou parênquima hepático. Essas três 
estruturas tubulares – veia porta, artéria hepática 
própria e ducto hepático – estão ramificadas ao 
longo do parênquima hepático, formando grupos 
denominados tríades portais.

Cada tríade portal possui pelo menos um 
ramo da artéria hepática, um ramo da veia porta  
e um ramo do ducto hepático e se dispõe ao  
redor de estruturas hexagonais constituídas, 
principalmente, pelo conjunto em forma de 
cordões de hepatócitos, os lóbulos hepáticos.

Os ramos vasculares se abrem no interior do 
lóbulo hepático em capilares muito dilatados 
denominados de sinusoides hepáticos, dispostos 
entre os conjuntos de hepatócitos. Dessa forma, 
o sangue rico em nutrientes e gás carbônico 
da veia porta se mistura ao sangue arterial da 

artéria hepática e se distribui às células hepá-
ticas para metabolização, respiração celular e 
produção de bile.

À medida que o sangue flui pelos sinusoi-
des, torna-se mais escasso em nutrientes e 
oxigênio, ao passo que recebe ainda mais gás 
carbônico produzido pelo metabolismo hepá-
tico. Esse sangue segue, portanto, em direção 
à veia central, que ocupa espaço central no 
lóbulo hepático. A partir daí, todo o sistema 
de veias centrais direciona o sangue para veias 
sublobulares, que se fundem para formar as 
veias hepáticas direita e esquerda, as quais são 
tributárias da veia cava inferior. A estrutura do 
lóbulo hepático está apresentada na Figura 15 
a seguir.
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Figura 15 – O lóbulo hepático e estruturas relacionadas
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O parênquima hepático é formado, basicamente, por lóbulos dispostos lado a lado como se fosse um mosaico. 
Separando cado lóbulo hepático existe uma certa quantidade de tecido conjuntivo (parte branca na imagem) que 
serve para a passagem dos vasos sanguíneos e ductos hepáticos das tríades portais.

Fonte: Elaborada pela autora.

A bile, uma vez produzida pelos hepatócitos, é drenada por pequenos ductos ao longo dos 
cordões de hepatócitos, que se fundem até chegar aos ramos do ducto hepático nas tríades por-
tais. Ela é, então, direcionada a ductos cada vez maiores até que na porta do fígado os ductos 
hepáticos direito e esquerdo formam o ducto hepático comum. Esse ducto pode direcionar a bile 
para dois caminhos:

• para a vesícula biliar, por meio do ducto cístico, para ser armazenada e concentrada;

• para o duodeno, por meio do ducto colédoco, para ser secretada pela papila maior do duodeno.

O que determina se a bile será armazenada ou secretada no duodeno é o estado alimentar,
assunto que será discutido na próxima seção.

A vesícula biliar é uma bolsa em forma de pera, um reservatório alongado, situado na face 
visceral do lobo direito do fígado, na fossa entre os lobos direito e quadrado. Sua mucosa é espe-
cializada em transporte de substâncias, principalmente água, fato que promove a concentração 
da bile e aumenta sua capacidade de armazenamento.

Finalizando a descrição do TGI, temos o intestino grosso como sua porção terminal, o qual 
consiste no ceco, no apêndice vermiforme, nos colos ascendente, transverso, descendente e sig-
moide, no reto e canal anal, que se abre no ânus.
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Podemos diferenciar o intestino grosso do intestino delgado pela presença das 

seguintes estruturas ou características:

• tênias do colo: três faixas espessadas e estreitas de músculo liso;

• saculações: formações bolhosas, sáculos dos colos entre as tênias;

• apêndices omentais: projeções gordurosas do omento em forma de gotas;

• calibre: o diâmetro interno é muito maior.

Observe a morfologia do intestino grosso na Figura 16 a seguir.

Figura 16 – O intestino grosso
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Fonte: Adaptada de Netter, 2012, p. 276.

O ceco é a primeira parte do intestino grosso, contínuo superiormente com o colo ascendente. 
É uma bolsa intestinal fechada inferiormente, situada no quadrante inferior direito, lobo abaixo à 
junção da parte terminal do íleo (junção ileocecal), que entra obliquamente na parede do ceco e 
forma a papila ileal. No fundo do ceco, medialmente, temos um divertículo, uma projeção da pa-
rede intestinal, bem alongado, o qual chamamos de apêndice vermiforme. O apêndice vermiforme 
possui de 6 a 10 cm de comprimento e geralmente é retrocecal (posterior ao ceco) e se abre no ceco 
pelo óstio do apêndice.
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A mucosa do intestino grosso é muito rica em glândulas mucosas – células caliciformes –, e o 
muco produzido por elas protege as células do intestino grosso contra o atrito causado pelas fe-
zes. Sendo o apêndice uma projeção da parede intestinal, há também produção de muco em seu 
interior. Isso se torna clinicamente importante porque é muito comum a obstrução de seu óstio, 
principalmente por fecalitos (pequenos restos de fezes endurecidas).

Quando esse tipo de obstrução acontece, a produção de muco no interior do apêndice não 
cessa e se acumula, levando à inflamação e à proliferação bacteriana (infecção) conhecida por 
apendicite. Infelizmente, os sinais e sintomas da infecção somente se tornam perceptíveis quando 
o processo já está bem avançado e apenas a intervenção cirúrgica para retirada do apêndice (apen-
dicectomia) pode sanar o quadro.

Como vimos, o colo é dividido em quatro partes em sequência – colos ascendente, transverso, 
descendente e sigmoide – que seguem a forma de um arco. O colo ascendente é contínuo superior-
mente ao ceco e sobe ao longo do lado direito da cavidade abdominal em direção ao lobo direito 
do fígado, onde se curva para a esquerda, na flexura direita do colo, e forma o colo transverso.

O colo transverso, por sua vez, é a parte mais longa e móvel do intestino grosso. Cruza trans-
versalmente o abdome a partir da flexura direita do colo até a flexura esquerda do colo, onde se 
curva inferiormente para formar o colo descendente. Este desce à esquerda da parede abdominal 
até formar uma curva inferior, dando início ao colo sigmoide. O colo sigmoide, caracterizado pela 
sua alça em forma de letra S, une o colo descendente e o reto.

O reto é a parte terminal fixa do intestino grosso, contínuo com o colo sigmoide, porém não 
possui as tênias do colo. Seu trajeto reto, que fornece sua nomenclatura, apresenta uma dilatação 
no terço final, chamada de ampola do reto, a qual se estreita para formar o canal anal, que é a parte 
terminal do reto e se abre no ânus, a abertura final do TGI.

10.2 Fisiologia do sistema digestório

Agora, vamos discutir os processos digestórios e absortivos que acontecem no TGI, com foco 
naqueles relacionados aos macronutrientes, carboidratos, às proteínas e gorduras.

Tudo se inicia pela introdução do alimento na cavidade oral, quando é dado início o processo 
de mastigação, com o objetivo de quebrar o alimento em partículas menores e misturá-lo com 
saliva. A mastigação é uma resposta automática organizada no tronco encefálico e que depende de 
reflexos sensório-motores.

Concomitantemente à mastigação, o sistema nervoso parassimpático estimula a secreção de 
saliva, principalmente pelos três pares de glândulas salivares já estudados. Curiosamente, mesmo 
antes de o alimento estar na boca, a secreção salivar pode ser estimulada pelo odor, pela memória, 
visão ou pelo condicionamento.
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Como mencionado anteriormente, a saliva é uma secreção exócrina que tem diversas funções, 
como lubrificar o alimento, ajustar o pH e a temperatura dele e exercer ação bactericida1 e bacte-
riostática2. Além dessas funções, na saliva está presente a amilase salivar, uma enzima responsável 
por iniciar a digestão de carboidratos ainda na cavidade oral.

Após a mastigação, a etapa seguinte é a deglutição, a qual consiste na transferência do bolo 
alimentar da cavidade oral para o esôfago, passando pela faringe. Semelhante à mastigação, a de-
glutição é uma resposta motora automática organizada em estruturas do tronco encefálico.

Durante a deglutição, o alimento é pressionado pela língua no sentido craniocaudal, contra o 
palato duro e depois ao palato mole, causando a elevação deste e fechamento da parte nasal da 
faringe. Nesse mesmo instante, a cartilagem epiglótica é deslocada, ocluindo o ádito da laringe,  
o que impede que o alimento siga para as vias respiratórias. Na sequência, o esfíncter esofágico  
superior se abre e o alimento se desloca para o interior do esôfago, encerrando a deglutição.  
As etapas relacionadas à deglutição estão apresentadas na Figura 17 a seguir.

Figura 17 – Etapas da deglutição e sua relação com a respiração
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1) Durante a mastigação, a respiração é livre e a laringe está aberta para as vias aéreas inferiores. 2) Durante a deglutição, 
as aberturas que se comunicam com a laringe e com a cavidade nasal são fechadas, impedindo, momentaneamente,  
a respiração. 3) Após a deglutição, a respiração volta ao normal.

Fonte: Elaborada pela autora.

Na presença do bolo alimentar, o esôfago inicia ondas peristálticas que deslocam o alimento em 
direção ao estômago. Os movimentos peristálticos são contrações da musculatura na porção ou 
segmento posterior de onde o alimento se encontra, seguida do relaxamento na porção anterior, 
permitindo o deslocamento do alimento no sentido anterógrado. Esses movimentos são regulados 
pela integração sensorial e motora entre sistema nervoso parassimpático, hormônios e o sistema 
nervoso entérico, mais especificamente o plexo mioentérico.

1 Elimina ou destrói as bactérias.
2 Reduz a atividade bacteriana.
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Próximo ao estômago ocorre ainda relaxamento do esfíncter esofágico inferior, o que permite 
a passagem do alimento para esse órgão. A presença dos esfíncteres esofágicos superior e inferior 
impedem a entrada de ar e de conteúdo estomacal no esôfago, respectivamente. Os movimentos 
peristálticos estão presentes também nos intestinos e são ilustrados na Figura 18 a seguir.

Figura 18 – Movimentos peristálticos
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Os movimentos peristálticos são realizados pela contração e relaxamento da camada muscular da parede do TGI sob 
influência de hormônios e do sistema nervoso parassimpático sobre o plexo mioentérico.

Fonte: Elaborada pela autora.

Com a chegada do alimento no estômago, ocorre uma resposta reflexa, dependente do nervo 
vago (parassimpático), chamada de relaxamento receptivo. A ocorrência dessa resposta aumenta 
a capacidade gástrica e permite a recepção do alimento sem grande elevação da pressão interna.

Assim, o estômago tem a importante função de armazenar o alimento ingerido para que a 
digestão possa ocorrer mais lentamente. Além disso, o estômago também é famoso por seu pH 
extremamente ácido e pela digestão de proteínas. Os baixos valores de pH gástrico são resultado 
da secreção de ácido clorídrico (HCl) pelas células parietais, localizadas nas glândulas gástricas.

A secreção de HCl por essas células pode ser estimulada por acetilcolina – proveniente do siste-
ma nervoso parassimpático –, por gastrina – um hormônio produzido no próprio estômago – ou por 
histamina. A digestão de proteínas no estômago ocorre pela ação da pepsina, uma enzima secreta-
da na sua forma inativa pelas células principais. Como mencionado, a pepsina é secretada inativada,  
na forma de pepsinogênio, e sua ativação ocorre na presença de pH ácido, o que não é um problema 
para o estômago.

Veja, na Figura 19 a seguir, a representação das glândulas gástricas e células parietais do 
corpo humano.
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Figura 19 – As glândulas gástricas e as células parietais
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A camada muscular do estômago, formada por três faixas distintas de músculo liso, promove a mistura do alimento in-
gerido com as substâncias secretadas por ele, principalmente o HCl. As células parietais secretam HCl e também o fator 
intrínseco, importante hormônio relacionado à absorção de vitamina B12. Essas células estão distribuídas ao longo do 
epitélio (mucosa) do corpo das glândulas gástricas.

Fonte: Elaborada pela autora.

Considerando o pH ácido e a presença de enzima proteolítica (pepsina) no interior do estô-
mago, você deve estar se perguntando como a parede gástrica não é destruída. A resposta está na 
presença de células mucosas – as quais secretam muco e bicarbonato (HCO3 

- ) – que recobrem  
toda a mucosa gástrica e a protegem da ação do ácido e da pepsina. Essas células estão localizadas 
no epitélio das glândulas gástricas, em suas porções mais superficiais. Observe a morfologia de 
uma célula mucosa na Figura 20 a seguir.

Figura 20 – A célula mucosa das glândulas gástricas
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Fonte: Elaborada pela autora.

Para que a digestão ocorra adequadamente, o alimento armazenado no estômago deve ser libe-
rado aos poucos para o duodeno, no intestino delgado. Apesar da quebra mecânica pela mastigação, 
dos movimentos estomacais e da digestão química pela ação da amilase salivar e pepsina, grande 
parte da digestão do alimento ocorre no intestino delgado pela ação de outras enzimas.
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Assim, a chegada do alimento pré-digerido no intestino delgado leva as células intestinais a se-
cretarem dois hormônios, a secretina e a colecistocinina, que estimulam o pâncreas a excretar para 
a luz do intestino delgado uma secreção rica em bicarbonato e enzimas pancreáticas chamada de 
suco pancreático. O bicarbonato tem a função de tamponar o ácido proveniente do estômago e as 
enzimas pancreáticas respondem pela digestão dos carboidratos, proteínas e gorduras presentes 
no bolo alimentar.

Para compreendermos a capacidade de absorção intestinal, é necessário descrever a mucosa 
intestinal e os demais componentes da parede do intestino. A área de superfície intestinal é muito 
grande para que a maior parte dos nutrientes entre em contato com o epitélio da mucosa e possa 
ser absorvido. Dessa forma, primeiramente a mucosa intestinal possui inúmeras pregas circulares, 
o que aumenta em até 10 vezes a capacidade absortiva do epitélio.

Em segundo lugar, o próprio epitélio forma pregas menores, denominadas vilosidades, aumen-
tando a superfície em 100 vezes. E, por fim, as próprias células epiteliais, os enterócitos, possuem 
a membrana apical (que fica voltada para a luz do intestino) toda pregueada, devido à presença 
de microvilosidades, aumentando a superfície em mais 1.000 vezes. A morfologia descrita está 
ilustrada na Figura 21 a seguir.

Figura 21 – A superfície de contato do intestino
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Fonte: Elaborada pela autora.
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Para que os carboidratos ou polissacarídeos sejam absorvidos, eles precisam ser quebrados até 
a forma de monossacarídeos, pequenos o suficiente para serem transportados pelas células da 
mucosa intestinal, os enterócitos.

Em continuidade à quebra iniciada na boca pela amilase salivar, no intestino delgado os car-
boidratos sofrem a ação da amilase pancreática, que os digere até os dissacarídeos. Os principais 
dissacarídeos resultantes da digestão dos carboidratos são a maltose, a sacarose e a lactose.

A digestão dos dissacarídeos é feita por enzimas específicas presentes na membrana celular dos 
enterócitos (células da mucosa intestinal). Assim, a maltose será digerida pela maltase, originando 
duas moléculas de glicose; a sacarose é quebrada em uma molécula de glicose e outra de frutose 
pela ação da sacarase; e a lactase é a enzima responsável pela digestão da lactose (presente no leite), 
originando glicose e galactose. A ausência da lactase é a responsável pelo quadro de intolerância à 
lactose muito comum nos dias de hoje.

Observe o diagrama da digestão dos carboidratos na Figura 22 a seguir.

Figura 22 – A digestão dos carboidratos
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Fonte: Elaborada pela autora.

Agora, na forma de monossacarídeos (glicose, frutose e galactose), os carboidratos podem ser 
absorvidos pelas células intestinais. O processo de absorção consiste na passagem dos nutrientes 
pelas membranas apical e basolateral das células intestinais, e dessas para os capilares intestinais.  
A absorção de glicose e galactose pela membrana apical é dependente de um cotransporte 
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associado ao sódio (Na+). Nesse tipo de transporte, a proteína transportadora (SGLT) usa o 
gradiente químico do sódio (mais concentrado no meio extracelular) para mover a glicose ou a 
galactose para o interior da célula em conjunto com o sódio.

Uma vez dentro da célula, a glicose ou galactose atravessa a membrana basolateral até os capi-
lares sanguíneos por difusão facilitada. Por sua vez, a frutose atravessa tanto a membrana apical 
quanto a basolateral das células intestinais por difusão facilitada com auxílio de proteínas transpor-
tadoras (GLUT). Exemplo do transporte de glicose juntamente ao Na+ está ilustrado na Figura 23  
a seguir.

Figura 23 – Absorção intestinal de glicose juntamente ao sódio
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Fonte: Elaborada pela autora.
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A digestão das proteínas depende da ação de 
enzimas proteolíticas secretadas pelo pâncreas. 
As enzimas proteolíticas pancreáticas são secre-
tadas em sua forma inativa e ativadas apenas na 
luz do intestino pela ação de enteropeptidases, 
enzimas da mucosa intestinal.

As principais enzimas proteolíticas ativas 
são: tripsina, quimiotripsina, carboxipeptidase 
A e B e elastase. A ação conjunta dessas enzimas 
digere as proteínas até formar os aminoácidos, 
os dipeptídeos (conjunto de dois aminoácidos) e 
os tripeptídeos (conjunto de três aminoácidos).

A absorção dos aminoácidos ocorre de ma-
neira semelhante aos carboidratos glicose e ga-
lactose. Nesse sentido, os aminoácidos serão 
transportados por uma proteína localizada na 
membrana apical do enterócito, mas somente 
quando associada ao sódio, assim como obser-
vamos na figura anterior. Entretanto, em vez de 
transporte de glicose, teremos transporte de ami-
noácidos. No interior do enterócito, na membra-
na basolateral, os aminoácidos são absorvidos 
para o sangue por difusão facilitada por meio de 
uma proteína transportadora.

O transporte dos dipeptídeos e tripeptídeos 
é um pouco diferente, ou seja, estes são trans-
portados na membrana apical com auxílio de 
uma proteína transportadora que transfere os 
peptídeos para o interior celular em troca de 
um íon de hidrogênio (secreção de hidrogênio). 
No interior celular, os dipeptídeos e tripeptí-
deos são quebrados por enzimas em aminoá-
cidos para depois serem transportados para o 
sangue por difusão facilitada. Um esquema da 
digestão e absorção das proteínas está apresen-
tado na Figura 24 a seguir.

Figura 24 – Digestão e absorção das proteínas
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1) Proteínas são ingeridas. 2) A chegada de proteínas 
no estômago estimula a secreção de gastrina, que, 
por sua vez, estimula a secreção de ácido clorídrico 
e pepsinogênio. O ácido (HCl) ativa a pepsina, que ini-
cia a digestão das proteínas até formar dipeptídeos 
e tripeptídeos. 3) A chegada de ácido, polipeptídeos, 
dipeptídeos e tripeptídeos no duodeno estimula a se-
creção de secretina e colecistocinina, as quais incenti-
vam a secreção do suco pancreático. O tripsinogênio é 
ativado no duodeno e, com as demais enzimas proteo-
líticas, continua a digestão das proteínas, formando 
também aminoácidos. 4) Os aminoácidos, dipeptídeos 
e tripeptídeos são absorvidos pelos enterócitos até os 
capilares intestinais, que direcionam o sangue até a 
veia-porta do fígado.

Fonte: Elaborada pela autora.

Por serem substâncias hidrofóbicas3, as gor-
duras oferecem um desafio maior aos processos 
digestórios, uma vez que têm a tendência de se 
unirem, formando grandes gotas de gordura e 
dificultando a digestão. Para resolver esse pro-
blema, o fígado produz e secreta os sais biliares, 
que em conjunto com outras substâncias, como 
o colesterol e a água, formam a bile.

3 Substâncias não solúveis em água.
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Até o momento da digestão, a bile permanece armazenada na vesícula biliar, e, quando há es-
tímulo, é secretada no intestino delgado. A bile é uma substância com característica anfipática,  
isto é, possui partes hidrofílicas e lipofílicas. Uma vez em contato com a gordura, a porção 
lipofílica da bile se solubiliza, enquanto a porção hidrofílica fica em contato com a água pre-
sente na luz do intestino.

Uma vez recobertas pela bile, as gotículas de gordura não conseguem mais se unir e formar 
grandes aglomerados, causando o que chamamos de emulsificação da gordura. A emulsificação da 
gordura faz com que ocorra o aumento da superfície de contato da gordura para ação das enzimas 
digestivas, mais especificamente das lipases.

Uma vez emulsificada, a gordura (triglicerídeos) sofrerá ação da lipase pancreática, dando ori-
gem a um monoglicerídeo e a dois ácidos graxos livres. Além desses já citados, também são pro-
dutos da digestão de gordura os fosfolipídios e o colesterol. Após a digestão da gordura ocorre a 
formação das micelas, estruturas cilíndricas constituídas de monoglicerídeos, ácidos graxos, co-
lesterol, fosfolipídios e sais biliares. A micela permite a solubilização dos produtos da digestão da 
gordura pela camada de água presente próximo à mucosa absortiva do intestino. A estrutura de 
uma micela está ilustrada na Figura 25 a seguir.

Figura 25 – A estrutura da micela
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Fonte: Elaborada pela autora.

Na mucosa do intestino, devido à sua lipossolubilidade, os monoglicerídeos, ácidos graxos, co-
lesterol e fosfolipídeos atravessam a membrana apical das células intestinais por difusão simples. 
No retículo endoplasmático da célula intestinal, os monoglicerídeos são novamente unidos a dois 
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ácidos graxos, formando triglicerídeos, que com os fosfolipídios e o colesterol serão unidos à apo-
proteína a fim de formarem os quilomícrons.

Posteriormente, no complexo de Golgi, os quilomícrons são inseridos em vesículas, as quais so-
frerão exocitose pela membrana basolateral da célula. Devido ao grande tamanho, os quilomícrons 
não são transportados pelos capilares sanguíneos, mas pelos vasos linfáticos (lactíferos). Os sais 
biliares que restaram no intestino delgado após a absorção da gordura são reabsorvidos no íleo. 
Observe o esquema da digestão e absorção dos lipídeos na Figura 26 a seguir.

Figura 26 – Digestão e absorção dos lipídeos
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1) Lipídeos chegam ao estômago. 2) A chegada de ácido (HCl) e lipídeos ao duodeno estimula a secreção de secretina e 
colecistocinina, as quais estimulam a secreção da lipase pancreática e da bile. 3) A bile emulsifica a gordura, facilitando 
sua digestão pela lipase e posterior formação de micelas. 4) Absorção dos produtos (monoglicerídeos, ácidos graxos 
livres, fosfolipídios e colesterol) da digestão da gordura. 5) Formação dos quilomícrons e absorção pelo sistema linfático, 
que desemboca na veia cava superior.

Fonte: Elaborada pela autora.

Finalmente, no intestino grosso ocorre principalmente a absorção de água e íons. A absorção 
de água é extremamente dependente do grau de hidratação do indivíduo, sendo a baixa ingestão 
hídrica associada à formação de fezes mais ressecadas.

Considerações finais

Diariamente realizamos diversas atividades e mesmo as mais simples, como ficar parado con-
templando o oceano, manter a temperatura corporal em 37°C, dormir ou acessar uma rede social 
vão consumir energia. Assim, é possível imaginar quanta energia pode ser gasta em 24 horas.
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Pense também que seu corpo precisa crescer, substituir células mortas por outras novas e sin-
tetizar diversas proteínas estruturais e metabólicas. Por isso, seja como fonte de energia ou como 
matéria-prima para a síntese de proteínas, a ingestão de nutrientes é essencial para manutenção do 
nosso metabolismo e para o desenvolvimento do organismo.

Nesse sentido, vimos como o sistema digestório é constituído anatomicamente para ser capaz 
de realizar a digestão e a absorção dos alimentos ingeridos, com o objetivo de transferi-los do meio 
externo para o meio interno (sangue ou linfa), proporcionando energia.

Ampliando seus conhecimentos

• O processo de motilidade do sistema digestório é fundamental para auxiliar na digestão 
pelos processos de mastigação e compressão, no intuito de promover o deslocamento das 
substâncias ingeridas por deglutição, peristalse, movimentos em massa, entre outros. Para 
compreender os mecanismos fisiológicos envolvidos nesses processos, leia o Capítulo 43 da 
obra de Curi e Procopio.

CURI, R.; PROCOPIO, J. Fisiologia básica. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017.

• Compreender a histologia do fígado é o primeiro passo para entender os complexos processos  
metabólicos que acontecem nesse órgão. O Capítulo 18 da obra de Ross e Pawlina auxilia  
nesse entendimento.

ROSS, M. H.; PAWLINA, W. Histologia, texto e atlas: correlações com biologia celular e mole-
cular. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017. E-book.

Atividades

1. Joana estava sentindo “queimações” na região torácica e, muitas vezes, sentia que parte do 
conteúdo estomacal estava voltando pelo esôfago. Ao se consultar com um gastroenterolo-
gista, foi diagnosticada com refluxo gastroesofágico. Nesse sentido, pensando na anatomia 
do TGI, qual foi, provavelmente, a estrutura comprometida no caso de Joana? Explique.

2. A vesícula biliar é um local muito comum para a formação de “pedras” decorrentes da depo-
sição de sais biliares, as conhecidas pedras na vesícula. Se uma dessas pedras se soltar e seguir 
o caminho do fluxo da bile, poderá obstruir a ampola hepatopancreática. Caso isso aconteça, 
quais secreções serão comprometidas? Se for realizada a retirada cirúrgica da vesícula biliar, 
a digestão de algum nutriente poderá ser prejudicada? Explique.

3. O uso crônico de anti-inflamatórios não esteroidais está associado à ocorrência de úlceras 
gástricas. Considerando que esses medicamentos inibem a síntese de prostaglandinas, que é 
o principal estímulo para a secreção de muco pelas células mucosas das glândulas gástricas, 
explique o porquê da formação das úlceras gástricas nessas condições.
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Gabarito

1 Introdução à anatomia humana e homeostase

1. O paciente foi posicionado utilizando como referência a posição anatômica, então temos 
uma única descrição: indivíduo na posição ortostática, com a cabeça voltada anterior-
mente, olhos fixos no horizonte, membros superiores colados ao corpo com as palmas 
das mãos em supinação (voltadas para frente) e membros inferiores paralelos, com os pés 
voltados para a frente.

2. Não será possível observar as estruturas da mesma maneira. O corte sagital ou paramediano 
dividirá o encéfalo em partes direita e esquerda, em formas desiguais, enquanto o corte sagi-
tal mediano passa exatamente no meio do encéfalo, dividindo-o em partes direita e esquerda 
simétricas. Dessa forma, o colega visualiza determinadas estruturas de cada lado do corte 
que você pode não ver ou acabar vendo-as, mas de maneira diferente. Resumindo: apesar de 
vocês dois estarem estudando partes direita e esquerda do mesmo órgão, os cortes não são 
os mesmos e, portanto, o estudo das estruturas é diferente.

3. 

a) A fístula do cotovelo será proximal em relação à fístula do punho.
b) O rim retirado na cirurgia prévia ao transplante foi o rim contralateral ao rim com insu-

ficiência, portanto o rim retirado previamente foi o esquerdo.

2 Anatomofisiologia do sistema esquelético

1. A porção óssea mais saliente da lateral do tornozelo é o maléolo lateral da fíbula, uma proe-
minência óssea relativamente grande, localizada na epífise distal desse osso e que pertence 
ao esqueleto apendicular.

2. Como o enunciado não especifica a exata localização da fratura, podemos citar todos os aci-
dentes ósseos localizados na epífise proximal do úmero: cabeça do úmero, colo anatômico, 
tubérculo maior, tubérculo menor, sulco intertubercular ou colo cirúrgico.

3. Os ossos do crânio do bebê são unidos entre si por quantidade variável e relativamente gran-
de de tecido conjuntivo, o que permite maior mobilidade entre os ossos. Essa característica é 
importante para facilitar o parto vaginal, além de permitir crescimento adicional do encéfalo 
em desenvolvimento. Os espaços “amolecidos” são denominados fontículos, e, à medida que 
a ossificação se desenvolve com o crescimento da criança, o tecido conjuntivo é reduzido e 
formam-se as suturas, tipo de articulações fibrosas.
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3 Anatomofisiologia do sistema muscular

1. Todo o processo de contração muscular é desencadeado pelo estímulo proveniente do 
neurônio motor que realiza sinapse com a fibra muscular esquelética, a junção neuro-
muscular. O neurotransmissor da junção neuromuscular é a acetilcolina e o botulismo 
bloqueia a sua liberação, portanto a transmissão sináptica será bloqueada, impedindo a 
contração muscular.

2. Como a síndrome do impacto afeta os músculos do manguito rotador, seus sinais e sintomas 
estarão relacionados às ações dessa musculatura. Adriano apresentou dificuldades para rea-
lizar abdução do membro superior direito, portanto o músculo afetado pela síndrome é o m. 
supraespinal, o único responsável por essa ação e que faz parte do manguito.

3. Um músculo pode agir em locais diferentes ao atravessar mais de uma articulação. No caso do 
m. quadríceps femoral, sua porção denominada reto femoral atravessa anteriormente a articu-
lação do quadril e, com as demais porções, os vastos medial, lateral e intermédio, insere-se na 
tíbia e atravessa anteriormente a articulação do joelho. Além disso, os movimentos são dife-
rentes devido ao tipo de movimento que a articulação permite. Por exemplo, o m. quadríceps 
somente realizaria flexão do joelho se sua inserção fosse posterior, em vez de anterior ao joelho.

4 Anatomofisiologia do sistema nervoso

1. Pela altura em que os fragmentos das fraturas se alojaram na medula espinal, é possível que 
Alex tenha sequelas sensoriais e motoras do pescoço para baixo, já que as fibras que for-
mam os nervos periféricos que inervam as regiões abaixo do pescoço partem dessa altura 
da medula espinal. A explicação se deve ao fato de que as vias descendentes que chegam até 
os funículos anteriores e laterais da medula, provenientes do córtex motor principalmente, 
podem não estimular os neurônios motores do corno anterior da medula. Da mesma forma, 
as informações sensoriais podem não seguir pelas vias ascendentes devido à lesão e, assim, 
não serão percebidas no córtex somatossensorial.

2. 

a) A medula espinal é mais curta que o canal vertebral, terminando na altura das vértebras L 
I e L II. Diante disso, o médico sabe que, para não atingir a medula espinal, basta inserir 
a agulha abaixo dessas vértebras.

b) O anestésico foi administrado no espaço subaracnoideo.

3. Como o aneurisma está na face lateral do telencéfalo, na posição do sulco central, seu rompi-
mento provocará hemorragia nos giros pré e pós-central, principalmente. Essas regiões são 
responsáveis pelo comando motor (córtex motor primário) e pela percepção das sensibilida-
des somáticas (córtex somestésico), respectivamente. Portanto, as principais sequelas serão 
sensoriais e em relação aos movimentos voluntários do lado oposto à hemorragia, visto que 
tanto as vias motoras quanto as vias sensoriais cruzam a linha mediana em determinados 
pontos das vias. 
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5 Anatomofisiologia do sistema cardiovascular

1. Como a primeira bulha cardíaca ocorre devido ao fechamento das valvas atrioventriculares, 
o sopro auscultado logo após essa bulha significa, provavelmente, que o sangue está passan-
do por essas valvas (ou por uma delas), causando refluxo de sangue do ventrículo ao átrio.

2. As extra-sístoles acontecem em momentos em que o miocárdio está voltando ao repouso, ou 
seja, durante o período refratário. Durante o período refratário relativo, alguns canais para 
Na+ já voltaram ao repouso e um estímulo forte o suficiente pode abrir esses canais e estimu-
lar o miocárdio a se contrair. Entretanto, como poucos canais voltaram ao repouso, poucos 
canais se abrem e a entrada de Na+ é reduzida, promovendo uma despolarização de baixa 
amplitude. Dessa forma, o platô desencadeado em seguida, e consequentemente a entrada 
de Ca++, é reduzido. Como a contração cardíaca depende dessa entrada de Ca++ com o platô 
reduzido, menos Ca++ entra no miocárdio e a contração também é reduzida.

3. Logo após uma refeição ocorre redirecionamento (desvio) do fluxo sanguíneo ao trato gas-
trintestinal (TGI) para aumentar o aporte de sangue às células que vão realizar a digestão dos 
alimentos e a absorção dos nutrientes. Assim, o fluxo sanguíneo de órgãos com metabolismo 
reduzido nesse momento é desviado ao TGI por meio dos mecanismos de regulação local do 
fluxo. O principal local que fornece esse “sangue adicional” é a musculatura esquelética, que 
geralmente está em repouso no período pós-prandial. Tomar um banho não aumenta muito 
a atividade muscular a ponto do TGI não receber fluxo sanguíneo adequado, porém, no caso 
do nadador, ele foi treinar após a refeição, ou seja, sua atividade muscular aumentou muito 
e o fluxo sanguíneo de outras regiões, inclusive do TGI, foi desviado para a musculatura, 
causando a necrose intestinal por isquemia (falta de fluxo sanguíneo).

6 Anatomofisiologia do sistema respiratório

1. As fraturas das costelas provavelmente provocaram perfuração das pleuras e dos pulmões, 
devido ao desenvolvimento de colabamento pulmonar. Uma vez que as lâminas pleurais 
são perfuradas e também o pulmão, comunicamos o ambiente intrapulmonar com a cavi-
dade pleural, e, como o interior do pulmão é aberto para o ar atmosférico, comunicamos 
a cavidade com o meio externo. Como o interior da cavidade possui pressão negativa, 
ocorre fluxo de ar para o interior do espaço pleural, afastando as lâminas pleurais uma da 
outra e impedindo a adesão do pulmão à parede torácica, o que leva o pulmão ao colaba-
mento. Além disso, como o pulmão é extremamente irrigado, a lesão de seu parênquima 
devido à fratura causa hemorragia, que se acumula na cavidade pleural aumentada devido 
ao colapso pulmonar.

2. Na DPOC, a destruição alveolar aumenta os espaços aéreos levando ao aprisionamento 
de ar nos pulmões, ou seja, ocorre aumento do volume residual. Se esse volume aumenta,  
significa que os alvéolos já apresentam quantidade elevada de ar em seu interior, o que di-
ficulta a ventilação adicional. Dessa forma, o trabalho respiratório aumenta, tanto para a 
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expansão adicional quanto para, principalmente, tentar expulsar o ar em excesso, ou seja,  
o trabalho expiratório é muito maior que o normal. Os indivíduos com essa doença, portanto,  
fazem uso da musculatura acessória da respiração, principalmente a expiratória, demons-
trando que o trabalho respiratório está aumentado. Como essa musculatura é mais propensa 
à fadiga, os indivíduos apresentam muito cansaço e é comum desenvolverem hipóxia devido 
à ventilação insuficiente.

3. Comparando com a tabela de valores-padrão dos volumes pulmonares para homens, vemos que 
Aníbal apresenta redução do VC, VRI e VRE. Com a prática da atividade física, tais parâmetros 
apresentaram melhora, ficando próximos dos padrões de valores para homens.

7 Anatomofisiologia do sistema urinário

1. A urina produzida pelos néfrons entra nos cálices menores por meio das papilas renais e, a 
partir destes, segue aos cálices maiores, que se fundem para formar a pelve renal. Esta, por 
sua vez, afunila-se na região do hilo renal para formar o ureter, que segue até a bexiga uri-
nária. No caso clínico apresentado, a pedra de Afonso está localizada na metade superior do 
ureter esquerdo, ou seja, esse órgão está obstruído nessa região, impedindo o fluxo de urina 
até a bexiga urinária. Entretanto, a urina não deixa de ser produzida pelo rim esquerdo, 
acumulando-se ao longo do trajeto que antecede a obstrução. O acúmulo de urina é então 
evidenciado como a dilatação na pelve renal.

2. 

a) A vasoconstrição da arteríola aferente diminui o fluxo sanguíneo que chega ao glomérulo, 
reduzindo a pressão hidrostática e, consequentemente, a filtração glomerular.

b) De maneira contrária, a vasodilatação da arteríola aferente eleva o fluxo sanguíneo que 
chega ao glomérulo, aumentando a pressão hidrostática e, consequentemente, a filtração 
glomerular.

c) A vasoconstrição da arteríola eferente faz com que o sangue se acumule no glomérulo,  
o que aumenta a pressão hidrostática e, consequentemente, a filtração glomerular.

3. Dráusio ingeriu muita carne no churrasco e, geralmente, a carne em churrascos é muito sal-
gada. Com o tempo, esse sal é absorvido e aumenta a osmolaridade plasmática, sem contar 
que o álcool da cerveja provoca desidratação. Esses dois fatores estimulam o reflexo da sede, 
fazendo com que o indivíduo beba água. Além disso, o aumento da osmolaridade estimula 
a secreção de ADH que atua sobre os rins, os quais retêm (reabsorvem) água. Na tentativa 
de eliminar o excesso de sódio ingerido e de regular a osmolaridade plasmática, a urina se 
torna concentrada.
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8 Anatomofisiologia do sistema endócrino

1. Hormônios tireoidianos baixos e TSH (o hormônio liberado pela adeno-hipófise) alto é um 
achado muito comum no hipotireoidismo e a explicação está no feedback negativo realizado pe-
los próprios hormônios tireoidianos sobre a hipófise. No hipotireoidismo, a atividade da glân-
dula tireoide está reduzida e, por isso, os hormônios produzidos por ela estão baixos. Como os 
hormônios da tireoide inibem sua própria produção em excesso, exercendo feedback negativo 
no hipotálamo e na hipófise, a redução ou ausência desses hormônios diminui o feedback ne-
gativo, “liberando” a produção de TSH pela adeno-hipófise. Vale salientar que mesmo o TSH 
aumentado não faz com que a tireoide produza mais hormônios, pois a doença instalada não 
permite que a glândula seja estimulada.

2. A retirada cirúrgica da tireoide muitas vezes acarreta a retirada acidental das paratireoides 
ou de algumas delas, devido a sua localização posterior aos lobos da tireoide. Como as para-
tireoides são responsáveis pela secreção de paratormônio – o hormônio que regula a concen-
tração de cálcio plasmático –, a retirada dessas glândulas faz com que a pessoa precise repor 
esse hormônio ou desenvolverá sérias sequelas relacionadas à redução do cálcio plasmático, 
inclusive podendo levar o indivíduo ao óbito.

3. O estímulo da aréola e papila mamária, mesmo que pelo toque, pode levar à secreção de oci-
tocina pela neuro-hipófise. A ocitocina promove contração do músculo liso e, como a maior 
parte do útero é formada por músculo liso (miométrio), pode levar a contrações precoces do 
útero e, consequentemente, ao parto prematuro.

9 Anatomofisiologia dos sistemas genitais feminino e masculino

1. A tuba uterina, mais especificamente o infundíbulo, abre-se pelo óstio abdominal na cavida-
de peritoneal, portanto infecções que se iniciam no trato genital feminino podem progredir, 
alcançando a tuba uterina e, posteriormente, a cavidade peritoneal, causando a peritonite.

2. Os contraceptivos orais funcionam por mecanismo de feedback negativo, ou seja, ingerindo 
hormônios sexuais como progesterona e estrogênio, estes vão inibir a liberação de FSH e LH 
pela adeno-hipófise, impedindo o pico de LH e, consequentemente, a ovulação.

3. Os testículos são mantidos no escroto para que sua temperatura seja menor que a tempe-
ratura corporal e não prejudique a espermatogênese. Além disso, os músculos cremaster e 
dartos, ao se contraírem e relaxarem, também movimentam o escroto, levando os testículos 
para mais próximo ou para mais longe do corpo, regulando a sua temperatura.
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10 Anatomofisiologia do sistema digestório

1. Provavelmente o esfíncter esofágico inferior está comprometido de alguma forma, permitin-
do que o conteúdo estomacal reflua ao esôfago.

2. A ampola hepatopancreática é formada pela união dos ductos colédoco e pancreático prin-
cipal, portanto, se for obstruída, prejudicará a secreção de bile e do suco pancreático. Se a 
vesícula biliar for retirada, a bile não poderá ser armazenada, sendo secretada em menor 
quantidade quando houver estímulo e for produzida pelo fígado. Dessa forma, a emulsifica-
ção dos lipídeos será reduzida, tornando a digestão desse tipo de nutriente mais lenta.

3. Inibindo as prostaglandinas, o muco deixa de ser secretado pelas glândulas gástricas. 
Como essa substância é o fator de proteção da mucosa gástrica, uma vez que ela não está 
presente, a proteção é perdida, proporcionando predisposição para o desenvolvimento das 
úlceras gástricas.
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