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Introdução a Anatomia
A anatomia estuda a forma e a estrutura

dos diferentes elementos constituintes do
corpo humano. As três principais
abordagens para o estudo da anatomia
são: regional, sistêmica e clínica (ou
aplicada), que refletem a organização do
corpo e as prioridades e os propósitos do
estudo. A anatomia regional (anatomia
topográfica) contempla a organização do
corpo humano em partes principais ou
segmentos. A anatomia de superfície
fornece informações sobre quais
estruturas estão situadas sob a pele e
quais são perceptíveis à palpação do
corpo vivo em repouso e em atividade.
Anatomia sistêmica é o estudo dos
sistemas que atuam em conjunto para
realizar funções complexas. Os sistemas
básicos e a especialidade responsável
pelo estudo ou tratamento de cada um. A
anatomia clínica (aplicada) enfatiza

aspectos da estrutura e da função do
corpo importantes na prática da medicina,
da odontologia e das outras áreas da
saúde.

Terminologia anatômica
A terminologia anatômica introduz e
constitui uma grande parte da
terminologia usada pelos profissionais de
saúde. Seguem um padrão internacional,
para possibilitar a comunicação precisa
sobre as partes do corpo. Muitos termos
fornecem informações sobre o formato, o
tamanho, a localização ou a função de
uma estrutura ou sobre a
semelhança entre duas
estruturas.

● Posição anatômica:
É a posição padrão de
referência, para a descrição das
estruturas anatômicas.
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Indivíduo em posição ortostática, com os
membros superiores estendidos ao lado
do tronco com as palmas das mãos
voltadas para a frente. A cabeça e os pés
também estão apontados para frente e o
olhar para o horizonte.

● Planos anatômicos:
As descrições anatômicas baseiam-se em
quatro planos imaginários (mediano,
sagital, frontal e transverso) que cruzam o
corpo na posição anatômica;
Plano mediano (plano sagital mediano), é
o plano anteroposterior vertical que passa
longitudinalmente através das linhas
medianas da cabeça, do pescoço e do
tronco, onde intercepta a superfície do
corpo, dividindo-o em metades direita e
esquerda;
Plano sagital são planos verticais que
atravessam o corpo paralelamente ao
plano mediano.
Plano frontal ou Coronal: São planos
verticais que atravessam o corpo
formando ângulos retos com o plano
mediano, dividindo o corpo em partes

anterior e posterior.
Plano Transverso:são planos horizontais
que atravessam o corpo formando
ângulos retos com os planos mediano e
frontal, dividindo o corpo em partes
superior e inferior.

● Eixos anatômicos
- Eixo transversal: ocorrem em planos
sagitais
➔ movimento de flexão e extensão

- Eixo anteroposterior: ocorrem em
planos frontais.
➔ movimento de adução e abdução.

- Eixo longitudinal: ocorrem nos planos
transversais/horizontais.
➔ movimento de rotação (medial ou

lateral).

● Termos de relação e
comparação:

Anterior / Ventral / Frontal: na direção da
frente do corpo.
• Posterior / Dorsal: na direção das
costas.
• Inferior / Caudal: na direção da parte
inferior do corpo.
• Superior / Cranial: na direção da parte
superior do corpo.
• Medial: na direção do plano mediano.
• Lateral: mais afastado do plano
mediano.
• Superficial: próximo a superfície do
corpo.
• Profundo: distante da superfície do
corpo.
• Proximal: próximo da raiz do membro.
Na direção do tronco.
• Distal: afastado da raiz do membro.
Distante do ponto de inserção.
• Contralateral: do lado oposto do corpo
ou de outra estrutura.
• Homolateral/Ipsilateral: do mesmo lado
do corpo ou de outra estrutura.

● Abreviações anatômicas:
As abreviações dos termos são usadas
para sintetizar a escrita nos prontuários e
neste e em outros livros, como nos
quadros de músculos, artérias e nervos.
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Sistema esquelético
Pode ser dividido em duas partes
funcionais:
1- Axial:
É formado pelos ossos da cabeça
(crânio), pescoço (hióide e vértebras
cervicais) e tronco (costelas, esterno,
vértebras e sacro)
2- Apendicular:
É formado pelos ossos dos membros,
inclusive aqueles que formam os cíngulos
dos membros superiores e dos membros
inferiores.

● Cartilagem e ossos:
O esqueleto é constituído por cartilagens
e ossos. A cartilagem é uma forma
resiliente, semirrígida de tecido conjuntivo
que compõe partes do esqueleto, onde é
necessário mais flexibilidade. Além disso,
as faces articulares dos ossos que
participam de uma articulação sinovial são
revestidas por cartilagens articulares que
têm superfícies de deslizamento lisas e
com baixo atrito para permitir o livre
movimento. Os vasos sanguíneos não
penetram na cartilagem (i. e., ela é
avascular); consequentemente, suas
células obtêm oxigênio e nutrientes por
difusão. A proporção de osso e cartilagem
no esqueleto muda à medida que o corpo
cresce; quanto mais jovem é uma
pessoa, mais cartilagem ela tem. Os
ossos de um recém-nascido são macios e

flexíveis porque são compostos
principalmente de cartilagem.
O osso, um tecido vivo, é uma forma
rígida e altamente especializada de tecido
conjuntivo que compõe a maior parte do
esqueleto.
Os ossos do esqueleto adulto
proporcionam:
➔ Sustentação para o corpo e suas

cavidades vitais, é o principal
tecido de sustentação do corpo;

➔ Proteção para estruturas vitais (p.
ex., o coração);

➔ Base mecânica do movimento
(alavanca);

➔ Armazenamento de sais (p. ex.,
cálcio);

➔ Suprimento contínuo de novas
células sanguíneas (produzidas
pela medula óssea presente na
cavidade medular de muitos
ossos).

Um revestimento de tecido conjuntivo
fibroso circunda cada elemento do
esqueleto como uma bainha, exceto nos
locais de cartilagem articular; aquele que
circunda os ossos é o periósteo e o que
circunda a cartilagem é o pericôndrio. O
periósteo e o pericôndrio nutrem as faces
externas do tecido esquelético. São
capazes de depositar mais cartilagem ou
osso (sobretudo durante a consolidação
de fraturas) e formam a interface para
fixação de tendões e ligamentos.
Os dois tipos de osso são o osso
compacto e o osso esponjoso
(trabecular). São distinguidos pela
quantidade relativa de material sólido e
pelo número e tamanho dos espaços que
contêm. Todos os ossos têm uma camada
fina superficial de osso compacto ao redor
de uma massa central de osso esponjoso,
exceto nas partes em que o osso
esponjoso é substituído por uma
cavidade medular. Na cavidade medular
dos ossos de adultos e entre as
espículas (trabéculas) do osso esponjoso
há medula óssea amarela (gordurosa)
ou vermelha (que produz células do
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sangue e plaquetas) ou ainda uma
associação de ambas.
A arquitetura e a proporção de osso
compacto e esponjoso variam de acordo
com a função. O osso compacto
proporciona resistência para sustentação
de peso. Nos ossos longos, que são
rígidos e locais de fixação dos músculos e
ligamentos, a quantidade de osso
compacto é maior próximo da parte média
da diáfise, onde os ossos tendem a se
curvar. Além disso, os ossos longos têm
elevações que servem como contrafortes
(suportes) onde se fixam os grandes
músculos. Os ossos vivos têm alguma
elasticidade (flexibilidade) e grande
rigidez.

Os ossos são classificados de acordo com
o formato.
➔ Os ossos longos são tubulares (p.

ex., o úmero no braço);
➔ Os ossos curtos são cuboides e

encontrados apenas no tarso
(tornozelo) e no carpo (punho);

➔ Os ossos planos geralmente têm
funções protetoras (p. ex., ossos
planos do crânio protegem o
encéfalo);

➔ Os ossos irregulares têm vários
formatos além de longos, curtos ou
planos (p. ex., ossos da face);

➔ Os ossos sesamóides (p. ex.,
patela) se desenvolvem em alguns
tendões e são encontrados nos
lugares onde os tendões cruzam
as extremidades dos ossos longos
nos membros; eles protegem os
tendões contra o desgaste
excessivo e muitas vezes
modificam o ângulo dos tendões
em sua passagem até as
inserções.

● Desenvolvimento ósseo:
A maioria dos ossos leva muitos anos
para crescer e amadurecer. Todos os
ossos derivam do mesênquima (tecido
conjuntivo embrionário) por dois
processos diferentes: ossificação
intramembranosa (diretamente do
mesênquima) e ossificação endocondral
(a partir da cartilagem derivada do
mesênquima). A histologia (estrutura
microscópica) de um osso é igual nos dois
processos.
Na ossificação intramembranosa
(formação de osso membranoso), há
formação de modelos mesenquimais dos
ossos durante o período embrionário, e a
ossificação direta do mesênquima começa
no período fetal.
Na ossificação endocondral (formação
de osso cartilaginoso), há formação de
modelos cartilaginosos dos ossos a partir
do mesênquima durante o período fetal, e
depois a maior parte da cartilagem é
substituída por osso.
Na ossificação endocondral os ossos
longos crescem: as células
mesenquimais se condensam e
diferenciam em condroblastos, células
que se multiplicam no tecido cartilaginoso
em crescimento e formam um modelo
cartilaginoso do osso. Na região
intermediária do modelo, a cartilagem
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calcifica (é impregnada com sais de
cálcio) e há crescimento de capilares
periosteais (capilares da bainha fibrosa
que circunda o modelo) para o interior da
cartilagem calcificada do modelo ósseo,
que irrigam seu interior. Esses vasos
sanguíneos, junto com células
osteogênicas (formadoras de osso)
associadas, formam um broto periosteal.
Os capilares iniciam o centro de
ossificação primário, assim denominado
porque o tecido ósseo formado substitui a
maior parte da cartilagem no corpo
principal do modelo ósseo. O corpo de um
osso ossificado a partir do centro de
ossificação primário é a diáfise, que
cresce enquanto o osso se desenvolve. A
maioria dos centros de ossificação
secundários surge em outras partes do
osso em desenvolvimento após o
nascimento; as partes de um osso
ossificadas a partir desses centros são as
epífises. Os condrócitos situados no
meio da epífise sofrem hipertrofia, e a
matriz óssea (substância extracelular)
entre eles se calcifica. As artérias
epifisiais crescem para o interior das
cavidades em desenvolvimento com
células osteogênicas associadas. A parte
alargada da diáfise mais próxima da
epífise é a metáfise. Para que o
crescimento continue, o osso formado a
partir do centro primário na diáfise não se
funde àquele formado a partir dos centros
secundários nas epífises até o osso
atingir seu tamanho adulto. Assim,
durante o crescimento de um osso longo,
lâminas epifisiais interpõem-se entre a
diáfise e as epífises. Essas lâminas de
crescimento acabam sendo substituídas
por osso nos dois lados, diafisário e
epifisário. Quando isso acontece, o
crescimento ósseo cessa e a diáfise
funde-se com as epífises. A bainha
formada durante esse processo de fusão
(sinostose) é bastante densa e pode ser
reconhecida no osso seccionado ou em
radiografias como uma linha epifisial. A
fusão epifisial dos ossos ocorre
progressivamente entre a puberdade e a

maturidade. A ossificação dos ossos
curtos é semelhante àquela do centro de
ossificação primário dos ossos longos, e
apenas um osso curto, o calcâneo,
desenvolve um centro de ossificação
secundário.

Desenvolvimento e crescimento de um osso
longo. A. A figura mostra a formação de
centros de ossificação primários e
secundários. B. O crescimento em
comprimento ocorre nos dois lados das
lâminas epifisiais (setas de duas pontas). O
osso formado a partir do centro primário na
diáfise só se funde ao osso formado a partir
dos centros secundários nas epífises quando
alcança o tamanho adulto. Quando o
crescimento cessa, a lâmina epifisial é
substituída por uma sinostose (fusão óssea),
observada como uma linha epifisial nas
radiografias e no osso seccionado.

● Vasculatura e inervação dos
ossos:

Os ossos têm um suprimento abundante
de vasos sanguíneos. As mais visíveis
são as artérias nutrícias (uma ou mais
por osso) que surgem como ramos
independentes de artérias adjacentes fora
do periósteo e seguem obliquamente
através do osso compacto da diáfise de
um osso longo através dos forames
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nutrícios. A artéria nutrícia divide-se na
cavidade medular em ramos longitudinais
que prosseguem em direção às
extremidades, irrigando a medula óssea, o
osso esponjoso e as partes mais
profundas do osso compacto. No entanto,
muitos pequenos ramos das artérias
periosteais são responsáveis pela
nutrição da maior parte do osso
compacto. Consequentemente, um osso
cujo periósteo é removido morre.

O sangue chega aos osteócitos (células
ósseas) no osso compacto por meio de
sistemas haversianos ou ósteons
(sistemas de canais microscópicos) que
abrigam pequenos vasos sanguíneos. As
extremidades dos ossos são irrigadas
por artérias metafísicas e epifisiais que
se originam principalmente das artérias
que suprem as articulações. Nos
membros, essas artérias costumam fazer
parte de um plexo arterial periarticular que
circunda a articulação e assegura o fluxo
sanguíneo distal a ela, seja qual for a
posição assumida. As veias acompanham
as artérias através dos forames
nutrícios. Muitas grandes veias também
saem através de forames situados
próximo das extremidades articulares dos
ossos. Os ossos que contêm medula
óssea vermelha têm muitas veias
calibrosas. Os vasos linfáticos também
são abundantes no periósteo. Os nervos
acompanham os vasos sanguíneos que
irrigam os ossos. O periósteo tem rica

inervação sensitiva — nervos periosteais
— que conduz fibras de dor. O periósteo é
muito sensível a ruptura ou tensão, o que
explica a dor aguda nas fraturas
ósseas. O osso propriamente dito tem
relativamente poucas terminações
sensitivas. Dentro dos ossos, os nervos
vasomotores causam constrição ou
dilatação dos vasos sanguíneos,
controlando o fluxo sanguíneo através da
medula óssea.

Sistema articular
Uma articulação é um ponto de contato
entre dois ou mais ossos, entre osso e
cartilagem ou entre osso e partes rígidas
do esqueleto.
Três classes de articulações são
descritas de acordo com a forma ou o tipo
de material pelo qual os ossos são
unidos:
1- Articulações sinoviais:
Os ossos são unidos por uma cápsula
articular que transpõe e reveste a
cavidade articular. No interior da cápsula,
a cartilagem articular cobre as faces
articulares dos ossos; todas as outras
faces internas são revestidas por
membrana sinovial. O periósteo que
reveste os ossos na parte externa à
articulação funde-se com a camada
fibrosa da cápsula articular.
As articulações sinoviais, o tipo mais
comum de articulação, permitem livre
movimento entre os ossos que unem, são
articulações de locomoção. As
articulações sinoviais geralmente são
reforçadas por ligamentos acessórios
separados (extrínsecos) ou são um
espessamento de parte da cápsula
articular (intrínsecos).
Os seis principais tipos de articulações
sinoviais são classificados de acordo
com o formato das faces articulares e/ou o
tipo de movimento que permitem:
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➔ Articulações planas: Permitem
movimentos de deslizamento no
plano das faces articulares,
geralmente são muitas e quase
sempre pequenas, tem movimento
limitado por suas cápsulas
articulares firmes.

➔ Gínglimos: Permitem apenas
flexão e extensão, movimentos
que ocorrem em um plano (sagital)
ao redor de um único eixo
transversal são (articulações
uniaxiais). A cápsula dessas
articulações é fina e frouxa nas
partes anterior e posterior onde há
movimento; entretanto, os ossos
são unidos lateralmente por
ligamentos colaterais fortes.

➔ Articulações selares: Permitem
abdução e adução, além de flexão
e extensão, movimentos que
ocorrem ao redor de dois eixos
perpendiculares; sendo assim, são
articulações biaxiais que permitem
movimento em dois planos, sagital
e frontal. Também é possível fazer
esses movimentos em uma
sequência circular (circundução).
As faces articulares opostas têm o
formato semelhante a uma sela
(isto é, são reciprocamente
côncavas e convexas).

➔ Articulações elipsóideas:
Permitem flexão e extensão, além
de abdução e adução; sendo
assim, também são biaxiais. No
entanto, o movimento em um
plano (sagital) geralmente é maior
(mais livre) do que no outro.
Também é possível realizar
circundução, mais restrita do que
nas articulações selares.

➔ Articulações esferóideas:
Permitem movimento em vários
eixos e planos: flexão e extensão,
abdução e adução, rotação medial
e lateral, e circundução; sendo
assim, são articulações multiaxiais.
Nessas articulações altamente
móveis, a superfície esferóidea de
um osso move-se na cavidade de
outro.

➔ Articulações trocóideas:
Permitem rotação em torno de um
eixo central; são, portanto,
uniaxiais. Nessas articulações, um
processo arredondado de osso
gira dentro de uma bainha ou anel.
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2- Articulações fibrosas:
Os ossos são unidos por tecido fibroso.
Na maioria dos casos, o grau de
movimento depende do comprimento das
fibras que unem os ossos. As suturas do
crânio são exemplos de articulações
fibrosas. Esses ossos estão bem
próximos, encaixando-se ao longo de uma
linha ondulada ou superpostos. A
sindesmose, um tipo de articulação
fibrosa, une os ossos com uma lâmina de
tecido fibroso, que pode ser um ligamento
ou uma membrana fibrosa.
Consequentemente, esse tipo de
articulação tem mobilidade parcial. A
sindesmose dentoalveolar (gonfose) é
uma articulação fibrosa na qual um

processo semelhante a um pino
encaixa-se em uma cavidade entre a raiz
do dente e o processo alveolar da maxila.
A mobilidade dessa articulação (um dente
mole) indica distúrbio dos tecidos de
sustentação do dente.
3- Articulações cartilagíneas:
As estruturas são unidas por cartilagem
hialina ou fibrocartilagem. Nas
sincondroses ou articulações cartilagíneas
primárias geralmente são uniões
temporárias, como as existentes durante o
desenvolvimento de um osso longo, nas
quais a epífise e a diáfise são unidas por
uma lâmina epifisial. Quando é atingido
crescimento completo, a lâmina epifisial
converte-se em osso e as epífises
fundem-se com a diáfise, ou seja
permitem o crescimento. As sínfises ou
articulações cartilagíneas secundárias são
articulações fortes, ligeiramente móveis,
unidas por fibrocartilagem. Os discos
intervertebrais fibrocartilagíneos
existentes entre as vértebras são
formados por tecido conjuntivo que une as
vértebras. Essas articulações
proporcionam à coluna vertebral
resistência e absorção de choque, além
de considerável flexibilidade.

● Vasculatura e inervação das
articulações:

As articulações são irrigadas por artérias
articulares originadas nos vasos ao redor
da articulação. Com frequência, há
anastomose (comunicação) das artérias
para formar redes (anastomoses arteriais
periarticulares) e assegurar a irrigação
sanguínea da articulação e através dela
nas várias posições assumidas. As veias
articulares são veias comunicantes que
acompanham as artérias e, como as
artérias, estão localizadas na cápsula
articular, principalmente na membrana
sinovial.
As articulações têm rica inervação
propiciada por nervos articulares com
terminações nervosas sensitivas na
cápsula articular. Nas partes distais dos
membros (mãos e pés), os nervos
articulares são ramos dos nervos
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cutâneos que suprem a pele
sobrejacente. No entanto, a maioria dos
nervos articulares consiste em ramos de
nervos que suprem os músculos que
cruzam e, portanto, movem a articulação.
Os nervos articulares transmitem
impulsos sensitivos da articulação que
contribuem para a propriocepção,
responsável pela percepção do
movimento e da posição das partes do
corpo.
A membrana sinovial é relativamente
insensível. Há muitas fibras de dor na
camada fibrosa da cápsula articular e
nos ligamentos acessórios, o que causa
dor intensa em caso de lesão articular.

Sistema muscular
Existem três tipos de músculos: estriado
esquelético, estriado cardíaco e liso.
1- Músculo estriado esquelético:
É o músculo somático voluntário que
forma os músculos esqueléticos que
compõem o sistema muscular, movendo
ou estabilizando ossos e outras estruturas
(p. ex., os bulbos dos olhos).
2- Músculo estriado cardíaco:
É um músculo visceral involuntário que
forma a maior parte das paredes do
coração e partes adjacentes dos grandes
vasos, como a aorta, e bombeia o
sangue.
3- Músculo liso (músculo não estriado)
É o músculo visceral involuntário que
forma parte das paredes da maioria dos
vasos sanguíneos e órgãos ocos
(vísceras), deslocando substâncias
através deles por meio de contrações
sequenciais coordenadas (pulsações ou
contrações peristálticas).

● Classificação:
Os músculos podem ser descritos ou
classificados de acordo com seu formato,
que também pode dar nome ao músculo:
➔ Os músculos planos têm fibras

paralelas, frequentemente com
uma aponeurose — por exemplo,
M. oblíquo externo do abdome
(músculo plano largo). O M.
sartório é um músculo plano
estreito com fibras paralelas;

➔ Os músculos peniformes são
semelhantes a penas na
organização de seus fascículos, e
podem ser semipeniformes,
peniformes ou multipeniformes —
por exemplo, M. extensor longo
dos dedos (semipeniforme), M.
reto femoral (peniforme) e M.
deltoide (multipeniforme);

➔ Os músculos fusiformes têm
formato de fuso com um ou mais
ventres redondos e espessos, de
extremidades afiladas — por
exemplo, M. bíceps braquial;

➔ Os músculos triangulares
(convergentes) originam-se em
uma área larga e convergem para
formar um único tendão — por
exemplo, M. peitoral maior;

➔ Os músculos quadrados têm
quatro lados iguais — por
exemplo, M. reto do abdome entre
suas interseções tendíneas;

➔ Os músculos circulares ou
esfincterianos circundam uma
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abertura ou orifício do corpo,
fechando-os quando se contraem
— por exemplo, M. orbicular dos
olhos (fecha as pálpebras);

➔ Os músculos que têm múltiplas
cabeças ou múltiplos ventres
têm mais de uma cabeça de
inserção ou mais de um ventre
contrátil, respectivamente. Os
músculos bíceps têm duas
cabeças de inserção (p. ex., M.
bíceps braquial), os músculos
tríceps têm três cabeças de
inserção (p. ex., M. tríceps
braquial) e os Mm. digástrico e
gastrocnêmio têm dois ventres (no
primeiro, a organização é em
série; no segundo, em paralelo).

● Contração muscular:
Quando um músculo contrai e encurta,
uma de suas inserções
geralmente permanece fixa, enquanto a
outra inserção (mais móvel) é puxada em
direção a ele, muitas vezes resultando em
movimento. As fixações dos músculos
costumam ser descritas como origem e
inserção; a origem geralmente é a
extremidade proximal do músculo, que
permanece fixa durante a contração
muscular, e a inserção geralmente é a
extremidade distal do músculo, que é
móvel.

Tipos de contração:
Contração reflexa: Embora os músculos
esqueléticos também sejam denominados
músculos voluntários, alguns aspectos da
sua atividade são automáticos (reflexos)
e, portanto, não são controlados pela
vontade. Os exemplos são os movimentos
respiratórios do diafragma.
Contração tônica: Mesmo quando estão
“relaxados” os músculos de um indivíduo
consciente estão quase sempre
levemente contraídos. Essa leve
contração, denominada contração tônica
ou tônus muscular, não produz movimento
nem resistência ativa (como o faz a
contração fásica), mas confere ao
músculo certa firmeza, ajudando na

estabilidade das articulações e na
manutenção da postura, enquanto
mantém o músculo pronto para responder
a estímulos apropriados.
Contração fásica: Existem dois tipos
principais de contrações musculares
fásicas (ativas):
Contrações isotônicas, nas quais o
músculo muda de comprimento em
relação à produção de movimento.Podem
se subdividir ainda entre contração
concêntrica, na qual o movimento decorre
do encurtamento muscular – por exemplo,
ao levantar uma xícara, ou dar um soco. e
ainda contração excêntrica, na qual um
músculo se alonga ao contrair – isto é,
sofre relaxamento controlado e gradual
enquanto exerce força (reduzida)
contínua, como ao desenrolar uma corda
Contrações isométricas, nas quais o
comprimento do músculo permanece igual
– não há movimento, mas a força (tensão
muscular) aumenta acima dos níveis
tônicos para resistir à gravidade ou a
outra força antagônica.

● Função:
➔ Possibilitar movimentação e

mobilidade  adequada.
Podendo ser um movimento de estruturas
internas ou aquelas que possibilitam a
movimentação do corpo no espaço.
➔ Um músculo agonista é o principal

músculo responsável pela

10



produção de um movimento
específico do corpo.

Ele se contrai concentricamente para
produzir o movimento desejado.
➔ Um músculo fixador estabiliza as

partes proximais de um membro
mediante contração isométrica,
enquanto há movimento nas
partes distais.

➔ Um músculo sinergista
complementa a ação de um
agonista.

● Vasculatura e inervação dos
músculos:

Os nervos que suprem os músculos
esqueléticos (nervos motores)
geralmente entram na porção carnosa do
músculo (ao contrário do tendão), quase
sempre a partir da face profunda (assim,
são protegidos pelos músculos que
suprem). As exceções são os ramos
sensitivos que inervam a pele do dorso
depois de penetrarem os músculos
superficiais do dorso. A irrigação
sanguínea dos músculos não é tão
constante quanto a inervação, e
geralmente é múltipla. As artérias
geralmente irrigam as estruturas com as
quais entram em contato. Neste sentido
deve-se saber o caminho arterial e
deduzir os ramos que nutrem a região
estudada.
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