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PREFÁCIO

A obra Manual de anatomia humana para estudantes de nutrição, do professor Josem-

berg da Silva Baptista, é apresentada não como mais um livro didático, mas como 

uma ferramenta pedagógica de ensino e aprendizagem para uso dos professores em 

conjunto com os estudantes. Além dos textos sobre as generalidades dos sistemas 

abordados na anatomia humana, oferece aos leitores quadros de destaque e suges-

tões de exercícios teóricos e práticos. Os quadros distribuídos ao longo do livro ofe-

recem apontamentos, analogias, curiosidades ou correlações clínicas que instigam o 

interesse pelo assunto. Tal abordagem didática oferta detalhes que somente a expe-

riência do cotidiano de sala de aula poderia trazer. Já os exercícios proporcionam 

aos discentes o direcionamento sobre os aspectos mais relevantes a serem prioriza-

dos sobre o assunto tanto na parte teórica quanto na parte prática. 

Deve-se ressaltar também que o excelente trabalho artístico constituído de 

desenhos originais de um professor de grande prática didática – Fernando Musso –  

enriquece ainda mais a obra. Por exemplo, a figura de uma simples secção transversa 

da perna traz detalhes anatômicos importantíssimos relacionados à organização dos 

estratos da pele, componentes anatômicos do músculo esquelético e principais carac-

terísticas das artérias e veias; a ilustração sobre as generalidades do sistema circu-

latório destaca o aspecto morfofuncional de todos os componentes desse sistema, 

preservando detalhes como a presença de válvulas, anastomoses e diferentes cali-

bres dos vasos; e as ilustrações sobre a divisão autônoma do sistema nervoso tradu-

zem a compilação de experiência, didática e profundo conhecimento do ilustrador 

em consonância com o autor.
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A abordagem dos assuntos para o curso de nutrição se dá de forma muito espe-

cial, pois, ao mesmo tempo que é abrangente – como sobre os sistemas circulatório  

e linfático, digestório supra e infradiafragmático, a divisão autônoma do sistema ner-

voso e o olfato e a gustação –, consegue ser uma abordagem adequada e suficiente 

dos demais sistemas do organismo, não menos importantes que os citados, para a 

compreensão do funcionamento do corpo humano na saúde e na doença. Aliado a 

esse tratamento tão especial dos assuntos de maneira didática, tem-se ainda um texto 

claro e atualizado em sua terminologia anatômica. 

Sem dúvida, o conhecimento, o talento e a experiência do professor e pes-

quisador Josemberg da Silva Baptista, bem como de seus colaboradores, fazem com 

que a obra represente um poderoso instrumento de ensino-aprendizagem moderno, 

sem perder as influências e grandes contribuições das ferramentas tradicionais de 

ensino e estudo da área.

Flávia de Oliveira

Professora de Anatomia

Departamento de Biociências

Universidade Federal de São Paulo (Unifesp)
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APRESENTAÇÃO

Como utilizar o Manual?

Este Manual de anatomia humana para estudantes de nutrição foi desenvolvido para ser 

utilizado num curso regular de anatomia para estudantes de nutrição, tendo como 

média 70 % do tempo focado em aulas teóricas. Essa decisão foi tomada com base na 

prática clínica do nutricionista. Não obstante, as aulas práticas são imperiosas para 

a consolidação do conhecimento. 

Utilizando-o da forma que aqui se descreve, embora não se tenha a inten-

ção de estabelecer um protocolo, nossos alunos elevaram em 20 % o valor das suas 

notas nas avaliações e aprovaram 100 % a metodologia no primeiro ano do experi-

mento – as retenções foram levadas a apenas 5 % ao ano. Portanto, sugere-se utili-

zar o Manual do seguinte modo:

Aulas teóricas (70 % do tempo do cronograma):

a) Solicitação de leitura do assunto previamente à aula;

b) Exposição inicial do assunto com enfoque no curso de nutrição e descri-

ção do sumário ou objetivos da aula pelo professor – duração de cinco a 

dez minutos; 

c) Aula expositiva curta – de vinte a quarenta minutos;
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d) Organização de grupos de trabalho para leitura do assunto no Manual, com 

direcionamento para resolução de exercícios e problemas em sala de aula 

– tutoria de monitores e professores;

e) Correção e arguição sobre os exercícios e problemas.

Aulas práticas (30 % do tempo do cronograma):

a) Em laboratório com peças cadavéricas e modelos; 

b) O apontamento das estruturas é realizado pelo professor, com base nos 

exercícios teóricos e práticos;

c) O gabarito desses apontamentos (prancheta com o nome das estruturas) é 

sempre confeccionado pelos alunos; 

d) Correção e arguição sobre as questões e problemas.

Em específicas ocasiões previstas no cronograma, também são realizados:

a) Desafios anatômicos (teóricos ou práticos) para os grupos de trabalho, como 

forma de estímulo;

b) Seminários em grupo sobre temas anatômicos direcionados à clínica;

c) Testes e avaliações teórico-práticos.

É importante destacar a necessidade de compromisso e trabalho em grupo 

entre os alunos, monitores e professores – isso exige disciplina de todos. A postura 

dedicada e a prontidão para que as várias etapas aqui sugeridas sejam cumpridas cul-

minam no bom andamento da disciplina.
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CAPÍTULO I

Introdução ao estudo da 
anatomia humana

Josemberg da Silva Baptista

Introdução

A palavra Anatomia tem origem do grego: ANA = em partes; TOMEIN = cortar. Sig-

nifica o estudo por meio da dissecção/dissecação. Mediante o atual estado da arte, é 

possível propor um conceito mais amplo à ciência anatômica:

Anatomia é a ciência que estuda macro e mesoscopicamente as estruturas 

orgânicas que compõem o corpo humano, bem como as relações, o desenvol-

vimento e as funções dessas estruturas.

1. Métodos de estudos da anatomia humana

Os métodos mencionados a seguir são aplicados tanto ao estudo da anatomia quanto 

no meio clínico. São eles: 
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• Tradicional: em laboratórios, com uso de cadáveres doados para ensino 

ou materiais sintéticos adquiridos pela instituição. Utiliza a dissecação para 

expor estruturas de interesse para o estudo;

• Clínico: por meio de exame clínico de inspeção, palpação, ausculta e 

percussão. Pode ser realizado em pacientes em ambulatórios e hospitais 

(semiologia);

• Imaginologia: por imagens radiográficas, tomográficas, ressonância mag-

nética e ultrassonografia. Esse método é realizado em clínicas especializa-

das de acordo com a demanda clínica.

Esses dois últimos métodos são vastamente utilizados na clínica médica. 

O método tradicional, que lança mão da dissecação, é aplicado, em parte, 

nas cirurgias.

2. Organização do corpo humano

A organização geral do corpo humano difere de acordo com o critério estabelecido, 

conforme se verifica a seguir.

2.1. Microscopia/macroscopia

Ao estabelecer-se a organização partindo-se do nível microscópico para o nível 

macroscópico, tem-se esta sequência:

Células → Tecidos → Órgãos → Sistemas → Corpo humano
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Assim, as células são a menor unidade funcional em anatomia. Outras ciên-

cias no campo da biologia também as estudam. Cada célula possui características ine-

rentes à execução de suas funções, e o conjunto de células que desempenham uma 

mesma função forma um tecido. Os tecidos, por sua vez organizados, constituem 

um órgão. Os órgãos estão agrupados de maneira a formar um sistema. E a organi-

zação de sistemas compõe o corpo humano.

2.2. Divisão segmentar

Do ponto de vista segmentar, o corpo humano está organizado em:

a) Cabeça;

b) Pescoço;

c) Tronco: tórax, abdome, pelve1 e dorso;

d) Membros superiores: raiz (cíngulo do membro superior – ombro e axila) 

e parte livre (braço, cotovelo, antebraço e mão);

e) Membros inferiores: raiz (cíngulo do membro inferior – nádegas e qua-

dril) e parte livre (coxa, joelho, perna e pé).

A raiz é a região do membro que está fixada ao tronco; todo o restante 

do membro é livre. 

1  Entre os membros inferiores, na parte mais inferior da pelve, que aloja os genitais externos, 
está disposta a região perineal. Esta não é registrada pela terminologia anatômica atual como 
uma parte do corpo, mas, sim, como uma região da pelve.
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2.3. Divisão em sistemas

a) Esquelético;

b) Articular;

c) Muscular;

d) Tegumentar;

e) Circulatório (coração e vasos sanguíneos);

f) Linfático (órgãos linfáticos);

g) Respiratório;

h) Digestório;

i) Urinário;

j) Genital;

k) Nervoso;

l) Órgãos dos sentidos;

m) Endócrino.

3. Conceitos gerais em anatomia humana

São utilizados para determinar:

a) Normalidade: características comuns e frequentes nos indivíduos. 

Ex.: dois olhos, um nariz, um estômago, duas artérias mesentéricas, um 

fígado, etc.;

b) Variação anatômica: desvio da normalidade sem prejuízo da função. Ex.: 

dextrocardia (coração voltado para o hemitórax direito), situs inversus (todas 

as vísceras em posição invertida; direito-esquerdo), diferença no calibre, 

no número ou na disposição de um vaso em comparação com o lado con-

tralateral do corpo;

c) Anomalia: desvio da normalidade com prejuízo da função. Ex.: pé 

torto congênito (o indivíduo precisará de prótese para deambular), fenda  
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palatina (é necessária uma cirurgia reparadora para o indivíduo alimen-

tar-se e falar), hidrocefalia (encéfalo com líquido aumentado; será neces-

sário realizar cirurgia para drenar tal líquido);

d) Monstruosidade: desvio brusco da normalidade com perda da função 

de modo que, em geral, se torna incompatível com a vida. Ex.: anencefa-

lia (ausência da maior parte do encéfalo).

É evidente que esses conceitos são aplicados apenas na anatomia. Os 

termos anomalia ou monstruosidade não devem ser aplicados nos con-

textos clínico, político ou social, para os quais se sugere o uso do termo 

deficiência.

4. Conceitos de descrição

4.1. Terminologia anatômica

A anatomia possui determinada terminologia para descrever estruturas e nomeá-las. 

Para tanto, utiliza alguns critérios:

a) A forma. Ex.: músculo serrátil, músculo trapézio, músculo redondo 

maior, músculo redondo menor;

b) A posição ou localização. Ex.: nervo facial, artéria renal;

c) As relações. Ex.: articulação temporomandibular, disco intervertebral, 

parte oral da faringe;

d) A relação com o esqueleto. Ex.: músculo zigomático maior, músculo 

temporal;

e) A função. Ex.: músculo levantador do ângulo da boca, músculo abaixa-

dor do lábio inferior.
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Muitas vezes a terminologia anatômica conjuga características de des-

crição para eliminar a ambiguidade e tornar a nomenclatura precisa. 

Por exemplo: o nome “músculo abaixador do ângulo da boca” deixa 

clara a sua constituição (músculo), fixação (no ângulo da boca) e fun-

ção (abaixador).

4.2. Posição anatômica 

Para descrever e relacionar as estruturas existentes no corpo humano, utiliza-se um 

padrão de posicionamento, denominado posição anatômica: indivíduo em posição 

bípede (ou ortostática), cabeça na posição neutra com o olhar fixo no horizonte, membros 

superiores ao longo do corpo, palmas das mãos voltadas anteriormente, membros inferiores 

paralelos e pés juntos com os dedos voltados anteriormente.

A posição anatômica padroniza as relações das estruturas no espaço e resolve 

qualquer conflito que possa existir quando da descrição das estruturas anatômicas e 

suas relações, independentemente do decúbito (posicionamento) que o corpo assuma.

4.3. Planos de delimitação 

Consistem em planos virtuais que delimitam o corpo, ou seja, que tangenciam 

a superfície corporal de maneira a tomarmos essa geométrica como forma de refe-

rência. São eles: 

a) Plano de delimitação anterior ou ventral;

b) Plano de delimitação posterior ou dorsal;

c) Plano de delimitação superior ou cranial;

d) Plano de delimitação inferior ou podálico (relacionado aos pés);

e) Planos de delimitação laterais.
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Todas as faces do corpo estão delimitadas por um plano. Esses planos servi-

rão de parâmetro para a localização de estruturas. Ex.: o umbigo está mais próximo 

do plano de delimitação anterior do corpo do que a coluna vertebral, que por sua 

vez está mais próxima do plano de delimitação posterior; portanto, é possível afir-

mar que o umbigo é uma cicatriz localizada anteriormente à coluna vertebral. Aqui 

se comparam apenas duas estruturas, mas pode-se realizar tal atividade/descrição 

para diversas outras presentes no corpo humano, como será verificado ao longo dos 

capítulos deste Manual. 

4.4. Planos de secção

São planos que cortam o corpo humano dividindo-o em partes. Tais planos permi-

tem um meio para se analisarem e estabelecerem relações entre as estruturas inter-

nas ou profundas do corpo. São eles (Fig. 1.1):

a) Plano de secção mediano: divide o corpo em partes “proporcionais” 

(ou metades) direita e esquerda, que também recebem a denominação 

de antímeros;

b) Plano de secção sagital: divide o corpo em partes direita e esquerda 

desproporcionais;

c) Plano de secção frontal: divide o corpo em partes anterior e posterior;

d) Plano de secção transversal (ou axial): divide o corpo em partes supe-

rior e inferior.

O termo “proporcionais” está devidamente entre aspas dada a impossibi-

lidade de se dividir o corpo em metades literalmente iguais, uma vez que 

existem órgãos ímpares que estariam predominantemente de um lado 

do corpo. Ex.: estômago, coração e fígado. Os planos de secção frontal e 

transversal (axial), evidentemente, não permitem divisão proporcional.
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Figura 1.1 – Ilustração dos planos de secção do corpo humano: a) plano de secção mediano; 
b) plano de secção sagital; c) plano de secção frontal; d) plano de secção transversal.
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4.5. Termos de direção 

São termos utilizados para descrever estruturas anatômicas e correlacioná-las. No 

pretérito estudo da anatomia, utilizavam-se termos como “do lado de”, “embaixo do”, 

“acima da”, que devem ser abandonados. A correta utilização dos termos de posi-

cionamento e direção leva a uma melhor compreensão e uma precisa descrição das 

estruturas anatômicas. Os termos, abaixo descritos, sempre devem ser definidos em 

relação a uma estrutura próxima e utilizando-se os planos de delimitação como um 

parâmetro. São eles (Fig. 1.2):

No tronco:

• Superior: estrutura superior, ou mais próxima do plano de delimitação 

superior;

• Inferior: estrutura inferior, ou mais próxima do plano de delimitação 

inferior;

• Média: estrutura disposta entre uma superior e uma inferior, ou entre uma 

anterior e uma posterior;

• Anterior: estrutura anterior, ou mais próxima do plano de delimitação 

anterior;

• Posterior: estrutura posterior, ou mais próxima do plano de delimitação 

posterior;

• Medial: estrutura mais próxima do plano de secção mediano;

• Lateral: estrutura mais distante do plano de secção mediano, ou próxima 

do plano de delimitação lateral;

• Intermédia: estrutura disposta entre uma medial e lateral.

Nos membros:

• Proximal: estrutura mais próxima das raízes dos membros;

• Distal: estrutura mais distante das raízes dos membros;

• Média: estrutura entre uma proximal e uma distal.
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Para membros, não se usam os termos superior e inferior, e sim proxi-

mal e distal. Uma vez que essas regiões do corpo possuem partes livres, 

seria um empecilho denominar qual parte é superior e qual é inferior 

de acordo com cada movimento. Os demais termos também são apli-

cados aos membros.

Nos órgãos maciços

• Superficial: estrutura mais próxima da superfície maciça;

• Profundo: estrutura mais distante da superfície maciça.

Ex.: a cápsula adiposa envolve os rins superficialmente; a fáscia reveste a 

superfície dos músculos; os vasos sanguíneos adentram os músculos em sua face 

profunda.

Nos órgãos cavitários

• Externo: estrutura localizada externamente à cavidade ou à sua parede;

• Interno: estrutura localizada internamente à cavidade ou à sua parede.

Ex.: a urina fica acumulada no interior da bexiga urinária; o sangue trafega 

no interior dos vasos sanguíneos; o peritônio reveste o estômago externamente.

Exemplos práticos: a semente da banana está localizada profunda-

mente à sua casca. A água do coco está localizada internamente à 

sua casca.
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Figura 1.2 – Ilustração da secção transversa do abdome para o estudo dos termos de direção.  
As linhas pontilhadas representam os planos virtuais de delimitação anterior e posterior, e as 
linhas tracejadas representam os planos virtuais de delimitação lateral. O plano mediano está 
representado pela linha apontada em a). Entenda a descrição das relações das três estruturas 
entre si: (b, c, d), (e, f, g), (h, i, j): b) estrutura dita anterior em relação a “c” e “d”; c) estrutura dita 
média em relação a “b” e “d”; d) estrutura dita posterior em relação a “b” e “d”; da mesma forma 
ocorre com as estruturas em e), f) e g); contudo, as estruturas apontadas em b), c) e d) também 
podem ser descritas como medianas, pois o plano mediano as atravessa. Em h) está represen-
tada estrutura dita como lateral em relação às estruturas em “i” e “j”; i) é denominada estrutura 
intermédia em relação a “h” e “j”; j) é denominada estrutura medial em relação a “h” e “i”. Observe 
que os órgãos cavitários, como em i) e j), possuem uma mucosa que é descrita como interna,  
e que os órgãos maciços, como em g) e h), possuem um parênquima profundo à sua superfície. 



24Capítulo I  ·  Manual de anatomia humana para estudantes de nutrição

EXERCÍCIOS 

Introdução ao estudo da anatomia humana

Teóricos

1) Descreva o significado da palavra “anatomia”.

2) Descreva o atual conceito sobre a ciência anatômica.

3) Cite os métodos de estudo da anatomia. Cite aquele que se aplica ao nutricionista.

4) Esquematize a organização corporal desde a célula à constituição dos sistemas.

5) Cite a organização do corpo em regiões.

6) Cite a organização do corpo em sistemas.

7) Conceitue “normal” em anatomia.

8) Conceitue “variação anatômica”.

9) Conceitue “anormalidade” sob o ponto de vista anatômico.

10) Conceitue “monstruosidade” sob o ponto de vista anatômico.

11) Cite os conceitos de descrição utilizados para o estudo da anatomia.

12) Descreva a posição anatômica. Explique a importância de existir tal padroniza-

ção no estudo da anatomia.

13) Cite os planos de delimitação do corpo humano. Explique a importância desses 

planos no estudo da anatomia.

14) Cite os planos de secção do corpo humano. Explique a importância desses pla-

nos no estudo da anatomia.

15) Mediante afirmação e chave de resposta, aplique o conhecimento de termos 

de direção:

Exemplo:

a) Ombro, cotovelo e mão (proximal-médio-distal); 

R: O ombro é a estrutura proximal, o cotovelo a média e a mão distal.
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b) Antebraço, ombro e braço (proximal-médio-distal);

c) Dedos, tornozelo, joelho (proximal-médio-distal);

d) Quadril, coxa, perna (proximal-médio-distal);

e) Braço, punho e mão (proximal-médio-distal);

f) Orelha, olho e nariz (lateral-intermédio-medial);

g) Olho, nariz e boca (superior-médio-inferior);

h) Coração, fígado e bexiga urinária (superior-médio-inferior);

i) Genitais, reto, glúteo (anterior-médio-posterior);

j) Intestinos, rins, pele do dorso (anterior-médio-posterior);

k) Pele do tórax, costelas, pulmão (lateral-intermédio-medial).

16) Cite quais termos devem ser usados para referenciar órgãos/estruturas cavitárias.

17) Cite quais termos devem ser usados para referenciar estruturas/regiões maciças.

Práticos

Inspecione em diversas imagens do Manual e de atlas de anatomia (e, inclusive, as peças 

anatômicas, caso haja oportunidade)
2
 a fim de:

1) Identificar o plano de secção que foi utilizado para demonstração da peça. 

2) Relacionar, a partir dos planos de delimitação:

a) a estrutura que é anterior ou posterior;

b) a estrutura que é lateral ou medial;

c) a estrutura que é superior ou inferior;

d) a estrutura que é proximal ou distal.

2  Quando não identificável na peça anatômica, faça-o apenas no atlas de anatomia.
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CAPÍTULO II

Sistemas esquelético e articular
Josemberg da Silva Baptista

Introdução

O sistema esquelético possui, entre outras funções, a de ser o arcabouço do corpo.  

É formado por ossos individuais com uma série de especificidades, os quais, quando 

articulados, compõem o esqueleto.

Os sistemas esquelético e articular são elementos passivos da locomoção, 

uma vez que é o sistema muscular que possui os componentes capazes de gerar o 

movimento. Dessa maneira, os sistemas esquelético, articular e muscular trabalham 

em harmonia para desenvolver os movimentos das regiões corporais.

Para o curso de nutrição, é importante enfatizar os elementos desses sistemas, 

os quais possuem forma e estrutura que se relacionam com o estado nutricional e 

exercem grande influência sobre o estado metabólico do indivíduo, dada a dimen-

são de seus elementos.

1. Sistema esquelético

Em anatomia, os ossos são estruturas rígidas, calcificadas, branco-amareladas, que 

variam enormemente em tamanho e forma e que constituem o sistema esquelético. 
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Os ossos de viventes possuem medula óssea vermelho-amarelada. Quando articula-

dos, os ossos compõem o esqueleto.

O esqueleto humano é classificado como endoesqueleto, pois, além de pos-

suir localização profunda à pele, cresce e se adapta de acordo com a necessidade do 

organismo. 

São funções dos ossos:

• Suporte e forma ao corpo; 

• Sistema de alavancas, proporcionando fixação para músculos que agem 

sobre os ossos e articulações;

• Proteção de órgãos, como olho, coração, pulmões, bexiga urinária e 

outros; 

• Homeostasia de minerais, como cálcio, fósforo, magnésio, fluoreto e 

manganês;

• Hematopoiese (formação de células sanguíneas pela medula óssea, loca-

lizada no interior dos ossos);

• Armazenamento de triglicerídeos na medula óssea.

1.1. Divisão do esqueleto

O esqueleto humano pode ser dividido em duas partes (Fig. 2.1):

Axial: ossos do longo eixo do corpo (crânio, coluna vertebral e tórax). São eles:

• Crânio – 29 ossos;

• Osso hioide;

• Coluna vertebral – 26 ossos (vértebras: sete cervicais + doze torácicas + 

cinco lombares + sacro + cóccix);

• Tórax – 25 ossos: doze pares de costelas + osso esterno.
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Apendicular: ossos que compõem os membros e os cíngulos (considerando-se 

os dois antímeros corporais). Os cíngulos são ossos do esqueleto apendicular que se 

articulam com aqueles do esqueleto axial; ou seja, são os ossos de transição. São eles: 

• Cíngulo dos membros superiores: formado por ambas as clavículas e 

escápulas – 4 ossos;

• Cíngulo dos membros inferiores: formado pelos ossos do quadril – 2 ossos;

• Membros superiores – 60 ossos (com o cíngulo, somam 64 ossos);

• Membros inferiores – 60 ossos (com o cíngulo, somam 62 ossos).

A estrutura óssea denominada pelve é a união de 2 ossos do esqueleto axial 

(sacro e cóccix) e 2 ossos do esqueleto apendicular (ossos do quadril).

Somando-se os 80 ossos do esqueleto axial com os 126 ossos do esqueleto 

apendicular, o esqueleto humano possui um padrão de 206 ossos na fase adulta. 

Existem diversos fatores que influenciam o número de ossos. O princi-

pal deles é relativo à idade: o infante possui “menos ossos”, pois ainda 

estão em formação (esboço cartilagíneo); o jovem adulto possui “mais 

ossos”, em virtude do crescimento ainda corrente destes; e os idosos 

podem ter “unificado” alguns ossos que outrora eram individuais (sinos-

tose). Outros fatores incluem a etnia e as variações anatômicas.
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Figura 2.1 – Ilustração do esqueleto em vista anterior e posterior. Esqueleto axial: a) crânio;  
b) vértebras cervicais; torácicas e lombares; c) sacro e cóccix; d) esterno; e) costelas. Esqueleto 
apendicular superior: f) escápula; g) clavícula; h) úmero; i) ulna; j) rádio. Esqueleto apendicular 
inferior: k) osso do quadril; l) fêmur; m) fíbula; n) tíbia. A letra o) representa a patela.

1.2. Classificação dos ossos

Os ossos são assim classificados quanto à sua forma:

a) Ossos longos: possuem comprimento maior que sua largura e espes-

sura, e extremidades dilatadas. Estão presentes apenas nos membros. 



30Capítulo II  ·  Manual de anatomia humana para estudantes de nutrição

Ex.: úmero, rádio, ulna, fêmur, tíbia, fíbula, falanges e metacarpos. Por 

serem longos, suas extremidades são denominadas epífises (epífise pro-

ximal e distal) e sua região central é denominada diáfise. Na diáfise fica 

localizada a cavidade medular, na qual reside a maior parte da medula 

óssea. A cartilagem epifisial é um disco cartilagíneo localizado entre a 

epífise e a diáfise que permite o crescimento do osso em comprimento 

(ossificação endocondral). Em indivíduos adultos essa cartilagem ossifica 

e se torna uma linha óssea chamada linha epifisial. Todas essas caracte-

rísticas são específicas dos ossos longos (Fig. 2.2).

Figura 2.2 – Ilustração da secção frontal de um osso longo: a) epífises; b) diáfise; c) cavidade medu-
lar contendo medula óssea; d) cartilagem epifisial; e) periósteo destacado; f) cartilagem articu-
lar; g) artéria nutrícia do osso.
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b) Ossos curtos: possuem comprimento, largura e espessura equiva-

lentes. São encontrados apenas no carpo (mão) e no tarso (pé) (Fig. 2.3).

c) Ossos planos: são aqueles que possuem forma achatada, delgada ou 

laminar. Ex.: escápula, quadril, esterno e parietais (Fig. 2.3). 

d) Ossos irregulares: são aqueles que apresentam uma forma complexa 

e não se encaixam nas demais definições. Ex.: vértebra, mandíbula, 

maxila, temporal (Fig. 2.3).

Dois grupos de ossos variáveis também são encontrados no corpo humano:

e) Ossos sesamoides: são pequenos ossos, variáveis, encontrados profunda-

mente nos tendões dos músculos, na região onde esses cruzam articula-

ções. Portanto, mudam o vetor de força do músculo, diminuindo o trabalho 

muscular. Ex.: patela, fabela, sesamoides do polegar e do hálux (Fig. 2.1).

Embora a patela seja um osso sesamoide, ela entra na contagem dos 

ossos do membro inferior porque sua presença é tratada como norma-

lidade em anatomia.

f) Ossos supranumerários: são oriundos de variação anatômica e não pos-

suem um padrão. Ocorrem principalmente entre os ossos do crânio.

Alguns ossos recebem a denominação de “pneumáticos” por possuírem 

cavidades no seu interior que permitem o fluxo de ar. Esses ossos locali-

zam-se ao redor da cavidade nasal. São eles: maxila, esfenoide, etmoide 

e frontal. Essa denominação não os exclui da classificação pela forma.
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Figura 2.3 – Ilustração dos ossos para representar sua classificação quanto à forma. Ossos lon-
gos: a) úmero; b) metacarpos; c) metatarsos; d) falanges. Ossos planos: e) escápula; f) frontal; 
g) parietal; h) occipital. Ossos curtos: i) carpo; j) tarso. Ossos irregulares: k) maxila; l) zigomá-
tico; m) mandíbula; n) temporal.
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1.3. Estrutura elementar dos ossos

São estruturas ou características elementares a todos os ossos do corpo humano:

a) Arcabouço orgânico: componente formado basicamente por proteínas 

(colágenos e proteoglicanas). Esse elemento confere resiliência à estru-

tura óssea.

b) Sais inorgânicos: cálcio, fosfato e demais minerais. Conferem rigidez 

aos ossos.

Os elementos descritos até aqui conferem, em conjunto, leveza, rigidez 

e resiliência ao osso saudável. Observe-se que os ossos jovens possuem 

arcabouço orgânico maior e que os ossos de idosos possuem mais con-

teúdo de sais inorgânicos. Ossos mais rígidos não são mais resistentes 

a fraturas; pelo contrário, pois perdem resiliência. Esse é um dos moti-

vos pelos quais ossos de idosos são mais passíveis de sofrerem fraturas. 

Estas ocorrem menos entre jovens, mas, quando ocorrem, são usual-

mente chamadas “fratura em galho verde”, em analogia à flexibilidade 

de um galho verde e à forma de lesão que este sofre ao ser dobrado.

c) Substância compacta: região densa e compacta localizada na periferia 

do osso. Possui espessura variável, de acordo com o osso e sua localização.

d) Substância esponjosa: região trabeculada presente internamente ao osso 

compacto. Confere leveza à estrutura. É nos espaços entre as trabéculas 

que se localiza a medula óssea.

e) Medula óssea: é um tecido gorduroso e viscoso que preenche o interior 

dos ossos, especificamente por entre as trabéculas da substância esponjosa; 

contudo, nos ossos longos esse tecido também ocupa a cavidade medu-

lar. Possui função hematopoiética, imunitária (resposta imune espe-

cífica) e de armazenamento de gordura. Em crianças a medula óssea é 



34Capítulo II  ·  Manual de anatomia humana para estudantes de nutrição

vermelha devido à alta produção de células sanguíneas. Já em adultos a 

medula óssea diminui essa atividade e é infundida por gordura, o que lhe 

confere a cor amarelada (medula óssea amarela). Os linfócitos B são 

produzidos principalmente pela medula óssea vermelha, e os ossos que 

possuem a maior quantidade deste tipo de medula óssea no adulto são os 

ossos do quadril, o esterno e as vértebras.

f) Periósteo: membrana de revestimento que recobre toda a superfície 

externa do osso, com exceção da sua face articular. Possui sensibilidade 

(inervação), função de proteger e de permitir o crescimento em lar-

gura e espessura.

Lesões do periósteo, sobretudo quando há exteriorização (fratura 

exposta), podem causar necrose (morte) do osso.

g) Endósteo: membrana de revestimento que recobre toda a superfície interna 

do osso, inclusive o trabeculado da substância esponjosa. Auxilia o periós-

teo no crescimento do osso em largura.

Todo osso possui uma artéria nutrícia, que é mais calibrosa e está 

localizada na diáfise de ossos longos – em demais tipos de ossos a sua 

posição varia. Entretanto, demais vasos perfuram o osso próximo aos 

centros de ossificação, cartilagem epifisial e articulações. A vasculari-

zação promove a nutrição e a manutenção do tecido ósseo e permite 

a execução do processo de remodelamento e cura em casos de fratura.

h) Face articular: região onde há articulação com outra peça óssea. Geral-

mente é recoberta por cartilagem.
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1.4. Tipos de ossificação

Há dois processos por meio dos quais ocorre ossificação: 

a) Ossificação intramembranosa: essa ossificação requer que o mesên-

quima que dará origem ao osso forme primeiramente um esboço de mem-

brana constituída de tecido conjuntivo fibroso para ulteriormente ser 

substituída por tecido ósseo. Ocorre sobretudo em alguns ossos do crâ-

nio, como parietais, occipital, frontal e temporais. A formação das fonta-

nelas ou fontículos (leigamente chamadas moleiras) no recém-nascido é 

uma evidência desse tipo de ossificação (Fig. 2.4).

b) Ossificação endocondral: essa ossificação requer que o mesênquima que 

dará origem ao osso forme primeiramente um esboço de cartilagem para 

futuramente se tornar osso. Ocorre na maioria dos ossos e é um pro-

cesso mais longo do que a ossificação intramembranosa – só é finalizado 

no corpo humano por volta dos 25 anos de idade (Fig. 2.5).

A ossificação endocondral necessita de cargas de força para que haja 

estímulo ao crescimento, e a ossificação intramembranosa não neces-

sita. Com exceção dos ossos longos, os demais tipos de ossos dependem 

dos seus centros de ossificação (endocondral ou intramembranosa) e do 

periósteo para crescerem em comprimento e largura. 

1.5. Fatores que influenciam o desenvolvimento dos ossos

a) Fatores nutricionais: o crescimento ósseo pode ser prejudicado por baixa 

ingestão de minerais e/ou má absorção destes pelo organismo. 
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A vitamina D tem ação direta no metabolismo do cálcio e, por-

tanto, nos ossos. A sua deficiência, aliada ou não à de minerais, pode 

causar osteopenia (diminuição da densidade óssea) ou, em caso mais 

grave, osteoporose (descalcificação capaz de deixar os ossos suscetí-

veis a fraturas).

b) Fatores hormonais:

• Calcitonina (hormônio da glândula tireoide): promove o armazenamento 

de cálcio nos ossos;

• Paratormônio (hormônio da glândula paratireoide): propicia o desloca-

mento de cálcio dos ossos para o sangue;

• Hormônio do crescimento (hormônio da glândula hipófise): promove o 

crescimento da maioria das células do organismo e, evidentemente, tam-

bém dos ossos;

• Estrogênio (hormônio sexual feminino – dos ovários): participa do pro-

cesso de remodelamento dos ossos e, a partir do climatério/menopausa, com 

a queda de seus níveis no sangue, favorece o aparecimento da osteoporose.

c) Fatores físicos: as forças impostas aos ossos geram estímulos às suas célu-

las, que respondem com crescimento ósseo. Dessa maneira, há modifica-

ções em seu tamanho, forma e densidade. Esse é um processo dinâmico 

e exclusivo dos ossos que crescem pela ossificação endocondral.

Note-se que todos esses fatores atuam conjuntamente na manutenção 

da saúde óssea em qualquer idade do indivíduo.
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2. Sistema articular

As articulações são os elementos de ligações entre ossos principalmente, mas tam-

bém ocorrem entre cartilagens e entre ossos e dentes. Também são conhecidas como 

junturas e estão presentes em todo o corpo. São funções das articulações:

• Transmitir e dissipar forças. Ex.: as várias articulações entre as vérte-

bras da coluna vertebral auxiliam na dissipação de forças nessa estrutura;

• Propiciar o movimento. Ex.: atuando como elemento de junção entre 

duas peças ósseas.

Algumas articulações, como a cartilagem epifisial (une a epífise à diá-

fise do osso longo), os fontículos ou fontanelas no crânio (ossificação 

intramembranosa), são, em geral, temporárias e promovem o cresci-

mento dos ossos adjacentes.

2.1. Classificação estrutural das articulações

As articulações são classificadas de acordo com a estrutura interposta às peças ósseas. 

Sendo assim, dividem-se em fibrosas, cartilagíneas e sinoviais.

a) Articulações fibrosas

Nesse tipo de articulação as peças ósseas são unidas por faixas de tecido 

fibroso (Fig. 2.4). Essas articulações são encontradas principalmente no crânio, e 

sua mobilidade é extremamente reduzida, embora confiram certa elasticidade. Exem-

plos de articulações fibrosas são as suturas do crânio, as membranas interósseas do 

antebraço e da perna, bem como as articulações entre os dentes e os alvéolos 

dentais da maxila e mandíbula, que permitem pequenos movimentos do dente no 

alvéolo no momento da mordida, amortecendo os impactos da mastigação.
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Figura 2.4 – Ilustração das articulações fibrosas. Em a) está exemplificada a articulação fibrosa 
entre os ossos do crânio (suturas) e b) representa a articulação fibrosa que ocorre entre os den-
tes e os alvéolos dentais da maxila e da mandíbula. A letra c) destaca os fontículos entre os ossos 
frontal e parietais, e entre os parietais e o occipital, em um crânio de neonato em vista superior.

b) Articulações cartilagíneas

Nesse tipo de articulação o tecido presente entre as peças ósseas é a cartilagem 

(Fig. 2.5). As articulações cartilagíneas permitem pouquíssima mobilidade, porém 

são conhecidas por conferir resiliência e, especialmente, absorção de impacto. Exis-

tem dois tipos de articulação cartilagínea: sincondrose e sínfise.

• Sincondrose: é formada por cartilagem hialina (rica em água, de colo-

ração esbranquiçada). Exemplos desse tipo de articulação são as cartila-

gens epifisiais, a sincondrose costesternal e a sincondrose esfenoccipital. 

• Sínfise: é formada por tecido fibrocartilagíneo (cartilagem rica em tecido 

fibroso). Possui a característica de ser bastante resistente, sendo capaz 

de absorver impactos. Em geral esse tipo de articulação está presente em 

regiões onde há cruzamentos de vetores de força, como na coluna ver-

tebral (sínfise intervertebral) e entre os ossos do quadril (sínfise púbica).
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Figura 2.5 – Ilustração das articulações cartilagíneas. Em a) representa-se o disco epifisial após o 
corte frontal da tíbia em crescimento, como exemplo de articulação cartilagínea do tipo sincon-
drose; em b) está apontado o disco intervertebral, como exemplo de articulação cartilagínea do 
tipo sínfise, unindo duas vértebras (c); em d) estão apontados ligamentos (tecido fibroso) que 
estabilizam essa articulação.

c) Articulações sinoviais

É o tipo articular que permite maior grau de movimento. Isso ocorre prin-

cipalmente em virtude da presença de um líquido, denominado sinóvia, interposto 

entre peças ósseas. Sendo assim, nas articulações sinoviais o principal meio de união 

é a cápsula articular, que envolve as peças ósseas e mantém a sinóvia contida em 

seu interior (Fig. 2.6). 

São características essenciais de uma articulação sinovial:

• Cartilagem articular: cartilagem presente na superfície articular dos 

ossos. Geralmente são do tipo hialina, mas em algumas articulações espe-

ciais são do tipo fibrosa;

• Cápsula articular: dupla camada de tecido que envolve as extremidades 

dos ossos. A membrana fibrosa se localiza externamente, e a membrana 

sinovial é interna e produz a sinóvia;

• Sinóvia: líquido similar, em viscosidade e cor, à “clara do ovo”, produzido 

pela membrana sinovial. Tem a função de lubrificar a articulação sinovial. 

Dessa forma, esse líquido permite deslizamento das peças ósseas com o 

mínimo de atrito e desgaste e nutre a cartilagem articular;
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• Cavidade articular: é o espaço natural no interior da cápsula articular 

onde a sinóvia está situada.

Além dessas características, algumas articulações sinoviais possuem elemen-

tos especiais em sua anatomia e que são considerados não essenciais às articula-

ções sinoviais:

• Discos e meniscos: são formações fibrocartilagíneas dispostas entre as 

peças ósseas de uma determinada articulação. Possuem função de amorte-

cer os impactos e melhorar a congruência das superfícies articulares. Ex.: 

os meniscos presentes na articulação do joelho e o disco articular da arti-

culação temporomandibular.

• Ligamentos: são faixas fibrosas adjacentes às peças ósseas de uma deter-

minada articulação. Possuem função de restringir e orientar os movimen-

tos a fim de aumentar a estabilidade articular. Ex.: ligamentos cruzados da 

articulação do joelho.

Figura 2.6 – Ilustração das características essenciais e não essenciais das articulações sinoviais: 
a) membrana fibrosa da cápsula articular; b) membrana sinovial da cápsula articular; c) cavidade 
articular; d) cartilagem articular; e) e g) ligamentos cruzados do joelho; f) e h) ligamentos cola-
terais do joelho; i) menisco.
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As articulações sinoviais podem executar diversos movimentos. São tipos de 

movimentos:

• Flexão/extensão: movimentos em que ocorrem, respectivamente, dimi-

nuição e aumento do ângulo entre os ossos da articulação sobre o plano 

de secção sagital;

• Abdução/adução: movimentos em que ocorrem, respectivamente, afas-

tamento e aproximação das peças ósseas do plano mediano, ou seja, sobre 

o plano de secção frontal;

• Circundução: nome dado à junção dos movimentos de flexão, abdução, 

extensão e adução; não é tratado como um movimento por não pos-

suir um eixo definido;

• Rotação: movimento realizado no próprio eixo articular e sobre o plano 

de secção transversal;

• Supinação/pronação: termos utilizados para denominar as rota-

ções do antebraço que tornam a palma da mão anterior ou posterior, 

respectivamente;

• Elevação/depressão: movimento que descreve a projeção das peças ósseas 

superior ou inferiormente (ex.: ombros e mandíbula).

Visto isso, classificam-se as articulações sinoviais de maneira funcional, de 

acordo com o grau de liberdade que elas possuem:

• Não axial: realizam apenas movimentos de deslizamento, ou seja, sem for-

mar ângulo. Ex.: articulações intercarpais, articulações intertarsais, articu-

lações dos processos articulares;

• Monoaxial: realizam movimento apenas sobre um plano de secção (um 

tipo de movimento). Ex.: a articulação do cotovelo realiza apenas o movi-

mento de flexão e extensão; as articulações radioulnares proximal e dis-

tal somente realizam o movimento de rotação do antebraço (supinação e 

pronação);
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• Biaxial: realizam movimento sobre dois planos de secção (dois tipos de 

movimento). Ex.: as articulações metacarpofalângicas e a articulação do 

punho realizam os movimentos de flexão/extensão e abdução/adução;

• Triaxial: realizam movimento sobre três planos de secção (três tipos de 

movimento). Somente duas articulações do corpo humano podem ser clas-

sificadas assim: a do ombro e a do quadril, pois realizam flexão/extensão, 

abdução/adução e rotação.

As articulações também podem ser classificadas em simples (com dois 

ossos articulados, como a articulação interfalângica) ou compostas (com 

uma única articulação para três peças ósseas, como a articulação do 

cotovelo).
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EXERCÍCIOS

Sistemas esquelético e articular

Teóricos

1) Cite os sistemas que constituem a parte passiva e a parte ativa da locomoção.

2) Cite o tipo de esqueleto do corpo humano.

3) Cite as funções dos ossos.

4) Cite a divisão do esqueleto e enumere cada parte.

5) Cite o conceito de cíngulo e os ossos que compõem os cíngulos dos membros 

superiores e inferiores.

6) Descreva a classificação dos ossos, citando exemplos de: 

a) Oito ossos longos;

b) Doze ossos curtos;

c) Quatro ossos planos ou laminares;

d) Seis ossos irregulares.

7) Conceitue a medula óssea e cite suas funções. Cite os ossos que possuem maior 

quantidade de medula óssea no adulto.

8) Descreva quais são as estruturas elementares dos ossos. Cite a parte do osso que 

possui sensibilidade (inervação).

9) Cite quais são os tipos de ossificação. Relate qual a diferença entre eles e cite 

exemplos de ossos que participam de cada processo.

10) Cite qual parte dos ossos permite o crescimento em comprimento e em largura.

11) Descreva quais são os fatores que influenciam o desenvolvimento do osso.

12) Cite as funções das articulações.

13) Cite o critério utilizado para classificar as articulações.

14) Conceitue e exemplifique as articulações fibrosas.

15) Cite quais são os tipos de articulações cartilagíneas e a diferença entre elas. Des-

creva a principal função desse tipo de articulação. 



44Capítulo II  ·  Manual de anatomia humana para estudantes de nutrição

16) Cite a principal característica das articulações sinoviais em comparação com os 

demais tipos de articulações.

17) Descreva as características essenciais das articulações sinoviais. Relacione as 

funções de cada estrutura.

18) Descreva as características não essenciais das articulações sinoviais. Relacione 

as funções de cada estrutura.

19) Descreva os tipos de movimentos realizados numa articulação sinovial.

20) Descreva a classificação funcional das articulações, citando exemplos de:

a) Duas articulações não axiais;

b) Duas articulações monoaxiais;

c) Duas articulações biaxiais;

d) Duas articulações triaxiais. 

Práticos

Com auxílio das imagens do Manual e de atlas de anatomia, identifique as seguintes 

estruturas
3
.

Sistema esquelético

1) Generalidades: identifique a substância compacta e esponjosa; a linha epifisial; 

as epífises e a diáfise de ossos longos.

2) O crânio; ossos: frontal, parietais, occipital, temporais, zigomáticos, esfenoide, 

etmoide, nasais, lacrimais, maxilas, palatinos, mandíbula, conchas nasais infe-

riores e vômer.

3) A coluna vertebral: vértebras cervicais (C I a C VII), vértebras torácicas (T I a 

T XII), vértebras lombares (L I a L V), vértebras sacrais (S I a S V – fusiona-

das) e vértebras coccígeas (Co I a Co IV – fusionadas). Note-se que elas somam  

3  Quando não identificável na peça anatômica, faça-o apenas no atlas de anatomia.
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33 vértebras separadamente e que são utilizados algarismos romanos para a des-

crição da vértebra.

4) O esqueleto do tórax: doze pares de costelas – costelas verdadeiras (I a VII), fal-

sas (VIII a X) e flutuantes (XI e XII) – e esterno (manúbrio, corpo do esterno e 

processo xifoide). Utilizam-se algarismos romanos para a descrição da costela.

5) No membro superior: clavícula, escápula, úmero, rádio e ulna, ossos do carpo, 

metacarpos e falanges.

6) No membro inferior: osso do quadril, fêmur, patela (sesamoide), tíbia e fíbula, 

ossos do tarso, metatarsos e falanges.

Sistema articular

1) Identifique as suturas: coronal, sagital e lambdóidea.

2) Identifique as sindesmoses: membrana interóssea do antebraço, membrana inte-

róssea da perna, sindesmose tibiofibular e sindesmose dentoalveolar.

3) Identifique a cartilagem epifisial no osso longo, a sincondrose esfenoccipital e 

a sincondrose costesternal (como exemplo de sincondrose).

4) Identifique as sínfises intervertebrais na coluna vertebral e a sínfise púbica (como 

exemplo de sínfise).

5) Visualize na articulação do ombro (sinovial) os elementos essenciais da articu-

lação sinovial (cápsula articular e membrana sinovial, cavidade articular e car-

tilagem articular – a sinóvia não é ilustrada nos atlas de anatomia).

6) Visualize na articulação do joelho (sinovial) os elementos não essenciais de uma 

articulação sinovial (meniscos e ligamentos), e na articulação do punho (sino-

vial) verifique a presença de disco articular (elemento não essencial nas articu-

lações sinoviais).

7) Analise os movimentos das articulações sinoviais do seu corpo e cite: 

a) Dois exemplos de articulações que são uniaxiais; 

b) Dois exemplos de articulações que são biaxiais; 

c) Dois exemplos de articulações que são triaxiais.
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8) Visualize e classifique estruturalmente estas articulações, citando entre quais 

ossos elas ocorrem:

a) A articulação temporomandibular (ATM);

b) As articulações da coluna vertebral: sínfise intervertebral e as articulações 

dos processos articulares; 

c) A articulação do ombro; 

d) A articulação do cotovelo; 

e) A articulação do punho; 

f) A articulação do quadril; 

g) A articulação do joelho; 

h) A articulação do tornozelo; 

i) As articulações intercarpais e intertarsais4; 

j) As articulações metacarpofalângica e metatarsofalângicas; 

k) As articulações interfalângicas.

4  As articulações intercarpais e intertarsais não são reconhecidas com essa nomenclatura pela ter-
minologia anatômica internacional. Todavia, para o nível de estudo requerido aqui, a articulação 
entre os ossos do carpo e entre os ossos do tarso pode ser genericamente nomeada dessa forma.
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CAPÍTULO III 

Sistemas muscular e tegumentar
Josemberg da Silva Baptista e Ricardo Eustáquio da Silva

Introdução

Os sistemas muscular e tegumentar serão estudados em conjunto uma vez que for-

necem noção geral dos estratos (camadas) do corpo humano: aproximadamente 95 % 

da superfície corporal possui a organização em pele, tela subcutânea e músculos.

Embora a espessura desses estratos varie de acordo com a região do corpo 

humano, músculos e pele concentram aproximadamente 55 a 60 % do peso corporal. 

É importante que os estudantes do curso de nutrição conheçam essa organi-

zação geral, já que esses órgãos são superficiais e compõem rotina na avaliação clí-

nica e na análise de sinais e sintomas relativos ao estado nutricional e metabólico 

do indivíduo. 

1. Sistema muscular

Cada célula muscular, fusiforme e alongada, dita usualmente como fibra muscu-

lar, é especializada em transformar energia química em energia mecânica (movi-

mento). No corpo humano, o tecido muscular possui duas principais fixações: no 

esqueleto ou na estrutura dos órgãos. Todavia, sua disposição geral ocorre cruzando 
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uma articulação de modo a estabelecer fixação nas peças ósseas adjacentes a essa arti-

culação. Dessa forma, quando ativado, gera movimento. 

Os músculos representam 30 a 40 % da massa corporal e consomem 75 % das 

calorias ingeridas. Mediante tais dados, é possível inferir que esse é um dos princi-

pais sistemas que influenciam o metabolismo corporal e, portanto, alteram e man-

têm o estado nutricional do indivíduo – tanto nos casos em que há aumento da massa 

muscular (exercícios físicos regulares) como nos casos de perda de massa muscular 

(subnutrição) ou sedentarismo (obesidade). Essas características tornam imperioso 

o conhecimento do nutricionista sobre a estrutura e o funcionamento desse sistema.

1.1. Propriedades do tecido muscular

As células musculares possuem as seguintes propriedades gerais:

• Excitabilidade: é a capacidade de responder a um estímulo;

• Contratilidade: é a capacidade de contração, ou seja, de encurtar-se; 

• Elasticidade: é a capacidade de, após a contração, retornar ao tamanho 

original;

• Extensibilidade: é a capacidade de extensão além do seu tamanho de 

repouso, isto é, de alongar-se.

É importante não confundir propriedades do tecido muscular com fun-

ções musculares: todos os músculos possuem as mesmas propriedades 

(são inerentes ao tecido muscular), porém nem todos possuem as mes-

mas funções.
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1.2. Funções dos músculos

• Produção de calor: a ação muscular consome energia que resulta na pro-

dução de calor. Ex.: tremor muscular em ambientes frios;

• “Reservatório” proteico: a célula muscular é, basicamente, proteína. Vale 

lembrar que as proteínas presentes nos músculos estão exercendo função 

estrutural, porém, de acordo com a necessidade e o estado de saúde do 

indivíduo, elas podem ser utilizadas (subnutrição, câncer) ou armazena-

das (atividade física).

Mediante treinamento físico a célula muscular aumenta o seu tamanho 

e esse fenômeno é chamado hipertrofia. Ainda não existe evidência 

científica conclusiva para afirmar que as células musculares sofrem mul-

tiplicação: esse fenômeno seria chamado hiperplasia muscular.

• Sustentação: os músculos possuem a capacidade de sustentar as vísceras e 

o esqueleto. Ex.: os músculos da parede do abdome e do assoalho da pelve 

sustentam os órgãos das suas respectivas regiões; os músculos do dorso 

mantêm a escápula em sua posição;

• Forma: os músculos conferem as características estéticas do corpo do indi-

víduo: é nítida a diferença na forma corporal entre quem realiza treina-

mento físico regular (desportista/atleta) e quem é sedentário;

• Movimento de substâncias: vários órgãos possuem em sua constituição 

músculos que atuam propelindo substâncias no corpo. Ex.: coração, vasos 

sanguíneos e intestinos. 
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1.3. Classificação estrutural dos músculos

Existem três tipos de músculos:

• Estriados esqueléticos: são músculos organizados que possuem como uni-

dade funcional os sarcômeros (faixas estriadas que promovem a nomencla-

tura desse tipo de músculo). Fixam-se no esqueleto e representam a maior 

massa muscular entre os subtipos (Fig. 3.1). 

• Estriado cardíaco: possui as mesmas características dos estriados esquelé-

ticos, contudo, entre os seus sarcômeros existem estruturas microscópicas, 

denominadas discos intercalares, que auxiliam na manutenção da contra-

ção contínua e rítmica do coração. Esse tipo muscular, evidentemente, só 

é encontrado na musculatura do coração (miocárdio);

• Lisos: não possuem organização de forma estriada e sua contração é lenta, 

pois a sua principal via metabólica é anaeróbia. É encontrado principal-

mente nos órgãos dos diversos sistemas orgânicos. Ex: estômago, esôfago, 

brônquios, bexiga urinária e reto.

Quanto à função dos músculos, é imperioso perceber que os estriados 

esqueléticos são perceptíveis e dependem da vontade do indiví-

duo para serem utilizados (voluntariedade). Por outro lado, os múscu-

los lisos e o estriado cardíaco não são perceptíveis e independem da 

ação do indivíduo para efetuarem a sua ação.

1.4. Componentes anatômicos essenciais aos músculos estriados 
esqueléticos

A partir deste momento será dada ênfase ao estudo das características dos músculos 

estriados esqueléticos. Os demais tipos de músculos serão estudados ao longo dos 

sistemas aos quais pertencem. Todos os músculos estriados esqueléticos possuem:
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• Ventre muscular: é a porção carnosa, avermelhada e contrátil do mús-

culo, basicamente constituída por fibras musculares (Fig. 3.2); 

• Tendão e aponeurose: são a porção esbranquiçada, forte, brilhosa e peri-

férica dos músculos. São constituídos de tecido conjuntivo denso e possuem 

função de fixar os músculos em ossos, articulações, pele, mucosa (língua) e 

órgãos (olho). Os tendões têm aspecto de cordões cilíndricos e fixam mús-

culos que possuem forma alongada (longos). As aponeuroses apresentam 

forma semelhante a uma membrana e fixam músculos que possuem forma 

larga (planos ou laminares);

O local de fixação dos tendões nos ossos gera os termos origem e inser-

ção muscular, considerando-se que a origem é a região mais fixa e que 

a inserção é a região mais móvel do músculo. Contudo, no presente 

texto utilizamos apenas o termo fixação muscular, que, embora inespe-

cífico, é apropriado às funções musculares.

• Fáscia muscular: envoltório constituído de tecido conjuntivo que envolve 

cada músculo estriado esquelético, independentemente da sua forma e loca-

lização, e que é contínuo aos tendões/aponeuroses até o ponto da fixação 

muscular (Fig. 3.2). Esse envoltório permite que os músculos executem 

contração com o mínimo de atrito entre eles e as estruturas adjacentes e 

também encerra o músculo de maneira a não permitir a propagação de 

um agente infeccioso de um músculo para o outro. Em algumas regiões do 

corpo, a fáscia é tão espessa que pode contribuir para a fixação das fibras 

musculares ou de outros músculos a ela. 

Algumas estruturas não são componentes anatômicos essenciais aos músculos 

estriados esqueléticos, porém atuam na mecânica muscular. São elas:
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• Retináculos: são espessamentos das fáscias musculares nas regiões arti-

culares. Atuam como roldanas contendo os tendões justos às articulações, 

não os deixando “arquear” quando da contração muscular;

• Bainhas de tendões: são bolsas sinoviais que envolvem os tendões nas 

regiões em que estes atravessam articulações, ou seja, onde exercem contato 

com a articulação e o retináculo. Como possuem sinóvia, essas bainhas têm 

a função de diminuir o atrito entre os tendões e as estruturas adjacentes. 

1.5. Nomenclatura dos músculos

Para potencializar o aprendizado, é válido explorar o porquê de os músculos recebe-

rem os seus nomes. Várias características são utilizadas para nomeá-los:

• Forma: ex.: m. deltoide (forma de delta), m. reto do abdome, m. oblí-

quo externo do abdome, m. trapézio (forma geométrica de um trapézio), 

m. orbicular da boca (forma arredondada);

• Ação muscular: ex.: m. levantador do lábio superior e da asa do nariz, 

m. flexor dos dedos, m. extensor dos dedos, m. abaixador do ângulo da 

boca, m. levantador do ângulo da boca;

• Localização: ex.: m. mentual (na região mentual – no “queixo”), m. tem-

poral (na região temporal), m. peitoral maior (região peitoral), m. inter-

costal interno e externo (entre as costelas e com posicionamento interno 

ou externo), m. esternocleidomastóideo (localizado entre o esterno, a cla-

vícula e o processo mastoide do crânio);

• Número de “origens”: nomeados em virtude da quantidade de tendões 

que promovem a fixação muscular na origem ou de maneira proximal. Ex.: 

m. bíceps braquial e m. bíceps femoral (possuem dois tendões de origem), 

m. tríceps braquial (possui três tendões de origem), m. quadríceps femo-

ral (possui quatro tendões de origem).
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Figura 3.1 – Ilustração do sistema muscular esquelético: a) m. esternocleidomastóideo; b) m. del-
toide; c) m. bíceps braquial; d) m. braquiorradial; e) grupo de músculos flexores dos dedos; f) m. tra-
pézio; g) m. peitoral maior; h) m. reto do abdome; i) m. oblíquo externo do abdome; j) m. quadríceps 
femoral; k) m. tibial anterior; l) grupo de músculos extensores dos dedos; m) m. latíssimo do dorso; 
n) m. glúteo máximo; o) m. bíceps femoral; p) m. semitendíneo e m. semimembranáceo; q) m. trí-
ceps braquial; r) grupo dos músculos extensores dos dedos; s) m. tríceps sural.

Note-se que em alguns desses exemplos os músculos receberam nomes 

de acordo com mais de uma característica. Ex.: m. reto do abdome 

(forma e localização), m. bíceps braquial (número de origens e localiza-

ção), m. peitoral maior (localização e forma), m. levantador do ângulo 
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da boca (ação e localização). Isso é muito comum em anatomia e faci-

lita o entendimento acerca de cada estrutura.

O Quadro A, disposto no final deste capítulo, expõe os grupos musculares de 

interesse para o estudante do curso de nutrição, bem como as ações de cada mús-

culo que os compõe.

1.6. Irrigação/nutrição e inervação muscular

Os músculos estriados esqueléticos são extremamente dependentes de irrigação san-

guínea para entrega de nutrientes e retirada dos restos do metabolismo, bem como 

o são de sua inervação. 

A ausência da irrigação acarreta perda da nutrição e morte muscular (infarto 

muscular), e a ausência da inervação leva o músculo à atrofia (perda do seu trofismo 

e tônus normal) pela perda do controle neural.

Tanto a irrigação quanto a inervação ocorrem pela face profunda do mús-

culo. Isso protege essa estrutura e evita que acidentes cortantes na superfície cor-

poral acometam a irrigação e a inervação.

A perda de massa e força muscular é denominada sarcopenia. Estudos 

atuais relacionam o declínio do estado geral de saúde à quantidade de 

músculos do indivíduo e apontam, principalmente, para a associação 

entre sarcopenia, obesidade e osteopenia.

Em indivíduos adultos prevalece a associação entre sarcopenia e obe-

sidade, o que, muitas vezes, pode gerar um mascaramento dos casos de 

sarcopenia em indivíduos magros, devido à visão estética que se tem do 

corpo magro; contudo, este também pode apresentar um índice entre 

massa muscular e gordura desequilibrado. 
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Em indivíduos idosos prevalece a associação entre sarcopenia e osteo-

penia, o que traz um impacto grande à saúde do sistema musculoesque-

lético e constitui a principal fonte de gastos em saúde nessa população.

Ambos os casos podem ser prevenidos com dieta balanceada e exer-

cícios físicos moderados.

2. Sistema tegumentar

Tegumento comum é o termo designado para um conjunto de estruturas (pele, seus 

anexos e a tela subcutânea) que revestem e protegem a superfície externa do corpo. 

Em conjunto essas estruturas possuem como principais funções:

• Proteção do corpo contra a ação de agentes agressivos provenientes do 

meio ambiente, como substâncias químicas, radiações e micro-organismos, 

e proteção mecânica contra escoriações; 

• Regulação da temperatura corpórea, por meio do suor e dos vasos 

sanguíneos, e isolamento do meio corporal interno contra o calor e frio;

• Armazenamento de energia (tela subcutânea);

• Captação de estímulos sensoriais por meio das terminações nervosas 

periféricas (Capítulo XI);

• Contenção dos líquidos extracelulares, evitando a desidratação (que 

ocorre em casos de queimaduras extensas); 

• Secreção de hormônios, citocinas e fatores de crescimento;

• Excreção de sebo e suor;

• Absorção de substâncias lipossolúveis (como no uso de adesivos de 

nicotina e alguns hormônios e medicamentos);

• Síntese e armazenamento de vitamina D.

Ademais, esse sistema desempenha um importante papel psicossocial, uma vez 

que alterações em sua morfologia, textura ou coloração (como cicatrizes extensas, 
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manchas ou perda de continuidade) podem provocar profundos distúrbios psicoló-

gicos que dificultam o convívio social do indivíduo. 

Fica evidente que tais características desempenham papel importante no meta-

bolismo e na homeostase do indivíduo e que, portanto, o estudo do tegumento 

comum constitui rotina no exame clínico nutricional. 

De todos os órgãos do corpo, a pele e seus anexos são os mais alterados 

pelos indivíduos por fatores estéticos, culturais ou religiosos.

2.1. Pele

A pele é o maior órgão do corpo humano e é responsável por aproximadamente 

15 % do peso corporal. Formada por diferentes tipos de células, a pele possui dis-

posição em duas camadas distintas: uma superficial, a epiderme, e uma profunda, 

a derme (Fig. 3.3). Sua espessura varia em diferentes regiões do corpo (entre 0,5 

e 3 mm de espessura), mas na infância e na velhice esse órgão é mais delgado. Ela 

é composta de 80 % de água. Desse modo, em indivíduos desidratados, é possível 

observar uma série de alterações em sua textura e elasticidade. 

Carências nutricionais, como deficiência de vitaminas do complexo B, 

também podem provocar alterações na conformação cutânea, devendo 

o nutricionista ficar atento a possíveis modificações na pele de seus 

pacientes. 
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2.1.1. Epiderme

A epiderme é formada por um epitélio queratinizado, desempenhando assim uma 

função protetora das camadas profundas (Fig. 3.3). É mais espessa nas palmas das 

mãos e nas plantas dos pés. Não possui vasos sanguíneos, sendo sua nutrição rea-

lizada pelos vasos sanguíneos da derme. As terminações nervosas localizam-se em 

sua maioria na derme, porém algumas adentram a epiderme. 

2.1.2. Derme

Camada formada por diferentes tipos de células e pelo entrelaçamento de fibras colá-

genas e elásticas que proporcionam resistência e firmeza à pele (Fig. 3.3). Com 

o envelhecimento a quantidade dessas fibras vai diminuindo, o que contribui para 

tornar a pele flácida, enrugada e pouco elástica. 

Indivíduos que ganham ou perdem peso muito rápido podem ter uma 

distensão excessiva dessas fibras, as quais, ao exame da superfície da 

pele, passam a ser notadas como linhas irregulares avermelhadas, deno-

minadas estrias. 

Na derme estão localizadas as glândulas sebáceas e sudoríferas, os folícu-

los pilosos e a maior parte dos receptores sensitivos. A cor da pele é dada por 

células (melanócitos) que se localizam nessa camada, assim como pelos corantes 

utilizados em tatuagens, micropigmentações e maquiagens permanentes, que ficam 

retidos na derme. 
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2.2. Tela subcutânea

Antigamente denominada hipoderme ou fáscia superficial, a tela subcutânea situa-

-se entre a pele e a fáscia muscular. Formada por tecido conjuntivo frouxo 

e células adiposas, nessa camada se encontram as glândulas sudoríferas, os vasos 

sanguíneos e linfáticos e os nervos (Fig. 3.3). A tela subcutânea atua como um iso-

lante térmico, auxilia na mobilidade da pele e proporciona um acolchoa-

mento para as proeminências ósseas (como na palma das mãos e na planta dos 

pés). É responsável ainda pela maior parte da reserva de gordura do corpo. Sua 

espessura varia muito, de acordo com a região e com o estado nutricional do indi-

víduo. Em indivíduos com peso normal a tela subcutânea geralmente é delgada em 

regiões como a cabeça, o pescoço e os membros. Já em indivíduos obesos ela pode 

apresentar-se espessada até nessas áreas. Em alguns locais, mesmo em indivíduos com 

o índice de massa corporal (IMC) dentro do normal, a tela subcutânea pode apresen-

tar-se mais espessada. Sua distribuição varia de acordo com o sexo: nas mulheres se 

acumula principalmente nas mamas e nas coxas; nos homens, na região abdominal. 

Nos recém-nascidos prematuros ainda não existe uma tela subcutânea 

completamente formada, ficando a criança mais suscetível à hipotermia. 

Na tela subcutânea existem numerosas faixas fibrosas, os retináculos da 

pele, que se prolongam da derme à fáscia muscular, unindo essas duas camadas.  

A pele é mais móvel e elástica onde os ligamentos são mais longos e menos numero-

sos, como no braço; e, onde são curtos e numerosos, como na planta dos pés, a pele 

está bastante aderida à fáscia muscular e não possui muita mobilidade. Nas mamas 

os retináculos são bastante desenvolvidos e formam os ligamentos suspensores, 

que sustentam o peso das mamas.
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Figura 3.2 – Ilustração da secção transversa da perna: a) pele; b) tela subcutânea; c) fáscia muscu-
lar; d) ventre muscular; e) vaso superficial (veia); f) vasos profundos; g) fíbula; h) tíbia; i) mem-
brana interóssea da perna. 

2.3. Anexos da pele

São assim denominados porque, durante a embriogênese, se desenvolvem a par-

tir da pele. São eles: os pelos, as unhas, as mamas e as glândulas sebáceas e sudorí-

feras (Fig. 3.3). 

Carências nutricionais podem afetar o crescimento e a aparência de 

alguns deles (como os pelos e as unhas), assim como a ingestão de cer-

tas substâncias poderá afetar o odor e a composição do suor e do leite 

materno.
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a) Pelos: estão distribuídos de maneira irregular por quase toda a superfície 

da pele e possuem um papel, mesmo que limitado, de proteção (especial-

mente no couro cabeludo, genitais e face) (Fig. 3.3). 

Quando há grande redução na ingestão de calorias e nutrientes, como 

no caso de cirurgias bariátricas ou dietas drásticas, a velocidade de cres-

cimento dos pelos é alterada, podendo acelerar a perda destes. 

b) Glândulas sebáceas: localizadas na pele, normalmente se abrem junto 

ao folículo piloso, por onde sua secreção é lançada. Além de sua fun-

ção bacteriostática, o sebo lubrifica o pelo e a pele, evitando que res-

sequem (Fig. 3.3).

c) Glândulas sudoríferas: muito numerosas e espalhadas ao longo de quase 

toda a superfície corporal. Podem eliminar sua secreção diretamente na 

superfície através de poros, bem como por meio dos pelos. Essas glându-

las estão funcionalmente relacionadas à termorregulação e à excreção 

(Fig. 3.3). O cerume encontrado no meato acústico externo é produzido 

por um tipo diferenciado de glândula sudorífera.

d) Unhas: são placas sólidas localizadas na face dorsal do ápice dos dedos. As 

unhas são um produto da epiderme e, portanto, são formadas por célu-

las queratinizadas e densamente compactadas, o que lhes confere rigidez. 

Carências nutricionais podem afetar sua morfologia, dureza e velocidade 

de crescimento.
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Figura 3.3 – Ilustração da secção do tegumento comum: a) epiderme; b) derme; c) tela subcutâ-
nea; d) fáscia muscular; e) folículo piloso (pelo); f) nervos para o músculo eretor dos pelos (g)  
e para as glândulas sebáceas (h); i) vasos da derme; j) terminação nervosa na derme; k) glândula 
sudorífera; l) terminação nervosa junto à epiderme.

e) Mamas: localizadas na parede anterior do tórax, com estrutura semelhante 

em ambos os sexos (porém mais desenvolvidas nas mulheres), são consti-

tuídas de parênquima e estroma. Nas mulheres se desenvolvem sob influên-

cia hormonal. Externamente é possível observar uma área central onde a 

pele é mais pigmentada, a aréola, em cujo centro se encontra uma projeção 

de tamanho variado, a papila mamária (Fig. 3.4). A pele dessas regiões, 

sobretudo da aréola, é rica em receptores táteis. 
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O estroma da mama é formado por uma grande quantidade de tecido adiposo 

oriundo da própria tela subcutânea da região, o qual é responsável pelo seu volume 

e formato. Esse tecido é sustentado pelos ligamentos suspensores da mama, que, 

com a idade, ficam mais frouxos, acarretando a sua flacidez. 

O parênquima mamário é constituído pelas glândulas mamárias (glân-

dulas sudoríferas modificadas), responsáveis pela produção do leito materno, que é 

fundamental para a nutrição do neonato nos primeiros meses de vida. As glându-

las mamárias são em número de quinze a vinte e desembocam na papila mamária 

através dos ductos lactíferos, que possuem, em sua desembocadura, uma dilatação 

denominada seio lactífero, cuja função é servir como reservatório do leite recém-

-produzido. Durante a amamentação, o leite materno é produzido e ejetado a partir 

do estímulo de sucção que o neonato exerce sobre a mama da mãe. Essa atividade é 

especialmente coordenada por hormônios que veremos no Capítulo XIII.

Figura 3.4 – Ilustração da vista anterior da mama direita e desta após secção sagital: a) papila 
mamária; b) aréola; c) estroma da mama; d) glândula mamárias; e) ductos lactíferos.
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Quadro A – Principais grupos musculares e suas ações

Grupo 

muscular

Nome do músculo Ação

Face

Orbicular da boca
Fecha a rima da boca e protrai os 
lábios

Orbicular do olho Fechamento das pálpebras

Levantador do lábio superior e  
da asa do nariz

Ação conforme seu nome

Zigomáticos menor e maior
Tracionam o lábio para posterior 
e superior, como no sorriso

Risório
Traciona lateralmente 
o ângulo da boca

Levantador do ângulo da boca Ação conforme seu nome

Abaixador do ângulo da boca Ação conforme seu nome

Abaixador do lábio inferior  Ação conforme seu nome

Mentual
Corruga a região mentual e 
protrai o lábio inferior

Bucinador Tenciona as bochechas

Mastigação

Masseter Eleva a mandíbula – oclui os dentes

Temporal Eleva a mandíbula – oclui os dentes

Pterigóideo medial Eleva a mandíbula – oclui os dentes

Pterigóideo lateral
Protrai a mandíbula – movimentos 
laterais de mastigação

Pescoço

Platisma Tenciona a pele do pescoço

Digástrico Eleva o osso hioide (deglutição)

Esternocleidomastóideo Estende e roda a cabeça

Escalenos
Elevam o esqueleto do tórax 
(inspiração)

Tórax

Peitoral maior Flexiona e aduz o ombro

Intercostais externos Elevam as costelas (inspiração)

Intercostais internos Abaixam as costelas (expiração)
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Grupo 

muscular

Nome do músculo Ação

Abdome

Reto do abdome Flexiona o tronco

Oblíquo externo do abdome Flexiona e roda o tronco 

Oblíquo interno do abdome Flexiona e roda o tronco 

Transverso do abdome Tenciona o abdome

Dorso

Trapézio Eleva o ombro

Latíssimo do dorso Estende e aduz o ombro

Eretor da espinha Estende o tronco

Membro 

superior

Deltoide Flexiona, abduz e estende o ombro

Bíceps braquial Flexiona o cotovelo

Tríceps braquial Estende o cotovelo

Braquiorradial Flexiona o cotovelo

Flexores dos dedos (grupo muscular) Ação conforme seu nome

Extensores dos dedos 
(grupo muscular)

Ação conforme seu nome

Membro 

inferior

Glúteo máximo Estende o quadril

Iliopsoas Flexiona o quadril

Quadríceps femoral Estende o joelho

Bíceps femoral Flexiona o joelho

Semitendíneo Flexiona o joelho

Semimembranáceo Flexiona o joelho

Tibial anterior Estende o tornozelo (dorsiflexão)

Extensor dos dedos (grupo muscular) Ação conforme seu nome

Tríceps sural Flexiona o tornozelo (plantiflexão)

Flexor dos dedos (grupo muscular) Ação conforme seu nome

Fonte: Elaboração própria.
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EXERCÍCIOS

Sistemas muscular e tegumentar

Teóricos

1) Cite a proporção do peso corporal que o sistema muscular e tegumentar 

representam.

2) Cite a principal característica do tecido muscular.

3) Descreva as propriedades musculares.

4) Descreva as funções musculares detalhadamente.

5) Classifique os tipos de músculos.

6) Descreva funcionalmente a diferença entre os subtipos de músculos.

7) Descreva detalhadamente os componentes anatômicos essenciais dos múscu-

los estriados esqueléticos.

8) Cite as estruturas nas quais os músculos estriados esqueléticos podem reali-

zar fixação.

9) Cite a específica diferença entre tendão e aponeurose.

10) Relate a função das fáscias musculares.

11) Descreva os componentes anatômicos não essenciais dos músculos estriados 

esqueléticos.

12) Cite as formas de nomear os músculos estriados esqueléticos. Cite dois exem-

plos de cada.

13) Descreva como ocorre a irrigação e a inervação muscular. Relacione o que ocorre 

no músculo que perde estes elementos.

14) Conceitue o tegumento comum e sua constituição.

15) Cite as funções do tegumento comum.

16) Defina o que é pele.

17) Descreva as camadas da pele e os elementos constituintes de cada uma. 

18) Cite a localização, os componentes e as funções da tela subcutânea.
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19) Relate a forma como é distribuída a tela subcutânea no corpo humano.

20) Cite os anexos da pele e descreva por que são assim denominados.

21) Cite a localização e a função dos anexos da pele.

22) Descreva a anatomia da mama. Cite as estruturas que representam o parên-

quima e estroma desse órgão. 

Práticos

Com auxílio das imagens do Manual e de atlas de anatomia, identifique as seguintes 

estruturas
5
.

Sistema muscular

1) O músculo estriado cardíaco, o músculo liso em vísceras e o músculo estriado 

esquelético.

2) Os componentes anatômicos do músculo estriado esquelético: ventre muscu-

lar, tendões ou aponeuroses e fáscias musculares.

3) Dois exemplos de músculo longo e de músculo largo fixados, respectivamente, 

por tendão e aponeurose.

4) Dois exemplos de músculos para cada característica que os nomeia: forma, loca-

lização, ação e número de origens (fixações).

Especificamente:

5) Na cabeça: músculos orbicular da boca, orbicular do olho, levantador do lábio 

superior e da asa do nariz, zigomático menor, zigomático maior, risório, levan-

tador do ângulo da boca, abaixador do ângulo da boca, abaixador do lábio infe-

rior, mentual, bucinador, masseter, temporal, pterigóideos medial e lateral.

6) No pescoço: músculos digástrico, esternocleidomastóideo, escalenos e platisma.

5  Quando não identificável na peça anatômica, faça-o apenas no atlas de anatomia.
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7) No tórax: músculos peitoral maior e intercostais internos e externos.

8) No abdome: músculos reto do abdome, oblíquo externo do abdome, oblíquo 

interno do abdome e transverso do abdome.

9) No dorso: músculos trapézio, latíssimo do dorso e eretor da espinha.

10) No membro superior: músculos deltoide, bíceps braquial, tríceps braquial, bra-

quiorradial, flexores dos dedos e extensores dos dedos.

11) No membro inferior: músculos glúteo máximo, quadríceps femoral, bíceps femo-

ral, semitendíneo e semimembranáceo, tibial anterior, extensor dos dedos, trí-

ceps sural, flexor dos dedos.

Sistema tegumentar

Nesta parte, além de verificar no atlas de anatomia e na peça anatômica no laboratório, 

investigue em si próprio (o que for possível) e identifique:

1) Os estratos da pele: epiderme e derme.

2) A tela subcutânea e sua relativa espessura de acordo com a região do corpo 

(aproveite inclusive para distinguir essas diferenças pinçando com os dedos 

estas regiões em si próprio): abdome, cabeça, pescoço, dorso, pelve e membros 

(incluindo a palma da mão e a planta do pé).

3) Os anexos da pele: glândulas sudoríferas, glândulas sebáceas, pelos e unhas.

4) As mamas: a aréola da mama, a papila mamária, as glândulas mamárias, os duc-

tos lactíferos e os seios lactíferos.
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CAPÍTULO IV

Sistemas circulatório e linfático: 
generalidades e coração

Josemberg da Silva Baptista

Introdução

O sistema circulatório é constituído por tubos (vasos) por onde circulam humo-

res (líquidos presentes no corpo humano) movidos por uma bomba propulsora  

(o coração). Esses vasos podem ser sanguíneos (por onde circula o sangue) ou linfá-

ticos (por onde circula a linfa, um líquido que antes estava entre os tecidos – líquido 

intersticial). Esse conceito de sistema circulatório exclui os órgãos linfoides (linfo-

nodos, baço, timo e tonsilas), que então constituem o sistema linfático.

Funcionalmente, a parte sanguínea desempenha fluxo bidirecional, fluindo 

o sangue do coração para as extremidades e destas de volta para o coração, e a parte 

linfática transporta a linfa em fluxo unidirecional, para desembocadura em veias 

próximas ao coração. 

Com relação à parte sanguínea, pode-se dizer que possui um sistema “fechado”, 

em virtude de não haver aberturas ou perda desses líquidos para demais regiões.  

Isso resulta numa pressão interna característica, a pressão sanguínea. Entretanto, 

num raciocínio mais funcional, o sistema circulatório não é completamente “fechado”, 

já que existe troca de substâncias entre o sangue e os tecidos: esse grupo de órgãos é 
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capaz de fazer com que substâncias fluam no corpo de modo a alcançar demais teci-

dos e órgãos e promover a nutrição deles.

1. O coração

1.1. Localização e forma do coração 

O coração está localizado no tórax, entre os pulmões (região do mediastino), com 

predominância no antímero esquerdo. Está fixado sobre o centro tendíneo do 

diafragma (Fig. 6.10 e 6.11), anteriormente ao esôfago e à parte torácica da coluna 

vertebral e posteriormente ao osso esterno. Possui o formato de um cone inver-

tido: uma base, por onde adentram e saem vasos sanguíneos (vasos da base), e um 

ápice (Fig. 4.1) voltado anteroinferiormente à esquerda da base. 

A dextrocardia é a denominação dada à predominância do coração no 

antímero direito do tórax, oriunda da inversão no seu desenvolvimento 

embriológico. É considerada uma variação anatômica.

1.2. Pericárdio

O pericárdio é uma membrana que envolve o coração. Possui duas partes: fibrosa e 

serosa. Sua parte fibrosa, dita pericárdio fibroso, é uma camada ímpar que con-

tém e fixa o coração no centro tendíneo do diafragma. Sua parte serosa, denominada 

pericárdio seroso, possui camada dupla (semelhante a um saco) em cujo interior 

está localizada a cavidade pericárdica, que é preenchida por uma pequena quan-

tidade de líquido pericárdico produzido pela própria serosa. Esse líquido permite 

movimento livre de atrito entre as lâminas serosas.



70Capítulo IV  ·  Manual de anatomia humana para estudantes de nutrição

Sendo uma camada dupla, o pericárdio seroso recebe denominações diferentes 

de acordo com a sua relação: a parte fixada diretamente ao coração chama-se lâmina 

visceral do pericárdio seroso, ou epicárdio, e a outra, fixada na face interna do 

pericárdio fibroso, é denominada lâmina parietal do pericárdio seroso. 

1.3. Estrutura elementar do coração

O coração é um órgão cavitário que contém quatro câmaras: duas de recepção, ditas 

átrios, e duas de ejeção, chamadas ventrículos (Fig. 4.1 e 4.2). Os átrios são divi-

didos pelo septo interatrial, e os ventrículos o são pelo septo interventricular; 

contudo, os átrios se comunicam com os ventrículos do mesmo lado por meio de 

uma abertura denominada óstio atrioventricular. 

A parede do coração é constituída por três camadas, da externa para a interna:

• Lâmina visceral do pericárdio seroso (epicárdio);

• Miocárdio: músculo estriado cardíaco;

• Endocárdio: camada interna constituída de endotélio, que é contínua às 

valvas e aos vasos sanguíneos.

É possível perceber que, apesar da descrição do pericárdio, e especificamente 

da lâmina visceral do pericárdio seroso (epicárdio), esta também conta quando da 

descrição das camadas (estratimeria) da parede do coração.

Entre o epicárdio e o miocárdio trafegam os vasos do coração (coro-

nárias) e ocorre acúmulo de gordura variável (gordura epicárdica) de 

acordo com os hábitos alimentares do indivíduo.
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1.4. Anatomia externa do coração

Na posição anatômica o coração possui quatro faces: face esternocostal, face dia-

fragmática e faces pulmonares. Nesse modo, para facilitar a visualização, as faces 

estão voltadas para as estruturas adjacentes ao coração. 

Na face externa do coração dissecado observam-se sulcos que estão dispostos 

de acordo com a interseção das câmaras (Fig. 4.1 e 4.2):

• Sulco coronário: disposto entre os átrios e ventrículos;

• Sulco interventricular anterior e posterior: disposto entre os ventrí-

culos, anteriormente e posteriormente.

1.5. Anatomia interna do coração

a) Átrios: ambos os átrios possuem uma parte lisa e uma saliente. Esta é for-

mada pelos músculos pectíneos, em forma de dentes de um pente, que 

por esse motivo auxiliam no turbilhonamento do sangue nessa cavidade. 

A expansão dos átrios é chamada aurícula e possui função de acomodar o 

sangue caso o seu volume aumente no interior do átrio. Especificamente 

no átrio direito desembocam as veias cavas superior e inferior. Além 

disso, duas outras aberturas (óstios) podem ser visualizadas no átrio direito: 

o óstio do seio coronário e o óstio atrioventricular direito; o primeiro 

permite a drenagem do sangue venoso das veias cardíacas, e o segundo é 

o orifício de saída do sangue do átrio direito para o ventrículo direito. Já o 

átrio esquerdo recebe quatro veias pulmonares e possui o óstio atrioven-

tricular esquerdo como saída para o ventrículo esquerdo (Fig. 4.1 e 4.2).

b) Ventrículos: ao visualizar tal região cardíaca, é possível conferir duas 

estruturas de destaque: as trabéculas cárneas e o aparelho valvar atrio-

ventricular. As trabéculas cárneas são projeções do miocárdio na parede 

interna dos ventrículos que permitem o turbilhonamento do sangue. O apa-

relho valvar atrioventricular é composto pelos músculos papilares 
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(projeção do miocárdio), cordas tendíneas e válvulas atrioventricu-

lares, as quais ficam situadas nos óstios atrioventriculares (Fig. 4.1). O 

ventrículo direito possui um aparelho tricúspide (formado por três 

válvulas), e o esquerdo é bicúspide (possui apenas duas válvulas). Ou 

seja, a valva atrioventricular direita também pode ser chamada valva tri-

cúspide, e a esquerda, de bicúspide (ou mitral), embora suas denomina-

ções anatômicas sejam: valvas atrioventriculares direita e esquerda. 

O aparelho valvar tem a nobre função de manter o fluxo sanguíneo uni-

direcional de forma a não permitir que o sangue retorne ao átrio após a contra-

ção do ventrículo. Quando o sangue flui dos átrios para os ventrículos, e quando 

ocorre contração dos ventrículos, o sangue emerge pelas artérias; mas também 

tenta retornar aos átrios por meio dos óstios atrioventriculares. No entanto, o 

aparelho valvar não permite que esse sangue volte ao átrio, mantendo apenas um 

caminho de saída para cada ventrículo: à direita em direção ao tronco pulmonar 

e à esquerda em direção à aorta (Fig. 4.1).

No momento em que flui sangue do átrio para o ventrículo, o sangue pre-

sente no tronco pulmonar e na aorta tende a retornar em direção aos ventrículos. 

Entretanto, essas artérias possuem um aparelho valvar, formado por válvulas 

semilunares (em forma de meia-lua) que mecanicamente impedem o sangue de 

retornar ao ventrículo e, portanto, também garantem o fluxo unidirecional do 

sangue (Fig. 4.1). Dessa maneira, após a contração ventricular o sangue é prope-

lido para as artérias. Não obstante, com o relaxamento do ventrículo o sangue 

tenta retornar e acaba por preencher as válvulas semilunares de modo a fechá-las 

e a interromper o refluxo de sangue em direção aos ventrículos. O aparelho val-

var semilunar do tronco pulmonar é denominado valva do tronco pulmonar, 

e o da aorta é chamado valva da aorta.

Não se esqueça de que as valvas são formadas por válvulas. Quando, por 

uma condição (insuficiência ou estenose), alguma valva cardíaca não se 
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fecha adequadamente, o sangue turbilhona nesse espaço de modo a pro-

duzir o sopro cardíaco. De acordo com o momento do ciclo cardíaco e 

o foco da ausculta, pode-se identificar qual valva cardíaca está danificada.

Figura 4.1 – Ilustração do coração após a dissecção da parede anterior do ventrículo direito: 
a) aorta; b) aurícula do átrio direito; c) átrio direito; d) valva atrioventricular direita; e) óstio 
atrioventricular direito; f) miocárdio; g) cordas tendíneas; h) músculo papilar; i) tronco pulmo-
nar; j) valva do tronco pulmonar; k) aurícula do átrio esquerdo; l) ventrículo esquerdo; m) sulco/
septo interventricular; n) ápice do coração.
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Figura 4.2 – Ilustração da vista posterior do coração e dos vasos da base: a) a. carótida comum 
direita; b) a. carótida comum esquerda; c) a. subclávia esquerda; d) aorta; e) a. pulmonar esquerda; 
f) v. pulmonar superior esquerda; g) átrio esquerdo; h) v. pulmonar inferior esquerda; i) ramo 
circunflexo da a. coronária esquerda e vv. cardíacas; j) ventrículo esquerdo; k) a. subclávia direita; 
l) tronco braquiocefálico; m) v. cava superior; n) a. pulmonar direita; o) v. pulmonar superior 
direita; p) v. pulmonar inferior direita; q) átrio direito; r) ventrículo direito; s) v. cava inferior.

1.6. Ciclo cardíaco

O coração funciona em dois tempos de acordo com a contração uníssona e sequen-

cial de átrios e ventrículos. A sequência desses eventos é denominada ciclo car-

díaco (Fig. 4.1, 4.2 e 4.3). 

Quando o sangue flui dos átrios em direção aos ventrículos, acaba por exercer 

a abertura passiva das valvas atrioventriculares. Isso ocasiona a entrada do sangue 
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nos ventrículos enquanto as valvas do tronco pulmonar e da aorta se fecham, tam-

bém passivamente, por meio do refluxo do sangue vindo das artérias. Por outro 

lado, quando ocorre a contração ventricular, as valvas atrioventriculares são fecha-

das pelo refluxo do sangue e as valvas ventriculoarteriais são passivamente abertas 

com a emissão do fluxo sanguíneo ventricular, permitindo o enchimento da aorta e 

do tronco pulmonar. Perceba que esses eventos ocorrem de maneira uníssona entre 

lado direito e esquerdo do coração e de modo sequencial no sentido átrios-ventrículos. 

O fechamento ora das valvas atrioventriculares, ora das valvas ventriculoar-

teriais, gera os “sons cardíacos”, que são denominados bulhas cardíacas: o fecha-

mento das valvas atrioventriculares gera o som “tum”, e o fechamento das valvas 

ventriculoarteriais gera o som “tá”. Assim, o ciclo cardíaco expressa os sons “tum-

-tá, tum-tá, tum-tá...”, representando o esvaziamento dos ventrículos e dos átrios 

em conformidade com o fechamento das valvas atrioventriculares e ventriculoar-

teriais. No exemplo utilizado em forma de onomatopeia, ainda se consegue aferir 

a frequência cardíaca de acordo com os sons produzidos, que, no caso, foram três 

(“tum-tá, tum-tá, tum-tá”).

Ambas as câmaras cardíacas desenvolvem a sístole e a diástole, que 

representam respectivamente a contração e o relaxamento da muscula-

tura cardíaca. Sendo um sistema fechado, como dito na introdução, as 

câmaras cardíacas acabam por exercer, com o relaxamento de sua mus-

culatura, a sucção do sangue. 

1.7. Complexo estimulante do coração 

As estruturas que promovem a inervação intrínseca do coração são denomina-

das, em conjunto, complexo estimulante do coração. O coração possui regiões 

onde a musculatura estriada cardíaca é adensada e especializada em gerar estímulo 
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elétrico para efetivar a contração cardíaca, além de propagar esse estímulo para as 

demais regiões do coração. Ou seja, o coração é independente do sistema nervoso 

para o seu funcionamento, mas pode ser influenciado por ele. 

Existem três estruturas que são fundamentais para a geração e condução do 

estímulo de contração pelo coração:

• Nó sinoatrial: está localizado na parede anterossuperior do átrio direito, 

adjacentemente ao óstio da veia cava superior. Funciona como o mar-

ca-passo cardíaco, pois gera o estímulo elétrico que inicia a contração e 

controla a sua frequência, ou seja, é responsável pelo automatismo car-

díaco. Atua em média de 72 a 86 vezes por minuto no indivíduo adulto 

em repouso. Seu estímulo percorre estimulando as paredes dos átrios e o 

nó atrioventricular;

• Nó atrioventricular: está localizado na parte inferoanterior do septo 

atrioventricular, adjacentemente ao óstio atrioventricular direito. É res-

ponsável pela propagação do estímulo do nó sinoatrial para o fascículo 

atrioventricular; 

• Fascículo atrioventricular: possui a forma de um cordão. Sua função 

é transmitir os estímulos do nó atrioventricular para os ventrículos. Está 

localizado na parte superior do septo interventricular, dividindo-se em 

ramos direito e esquerdo, respectivamente para as paredes dos ventrícu-

los. Esses ramos, por sua vez, dividem-se livremente em fibras terminais, 

denominadas fibras subendocárdicas, à medida que se distribuem nas 

paredes dos ventrículos.

O marca-passo cardíaco é um dispositivo gerador de estímulo elétrico 

que é implantado na tela subcutânea do tórax do paciente. Possui ele-

trodo que se estende por via venosa até as paredes do átrio e do ventrí-

culo direitos, onde é fixado. Dessa forma, caso haja falha no ciclo cardíaco, 

o marca-passo toma o controle da frequência e da sincronia do ciclo.
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2. Circulação pulmonar e sistêmica

Após a leitura da parte anterior, ficará mais fácil entender os conceitos de circulação 

pulmonar (ou pequena circulação) e circulação sistêmica (ou grande circulação), que 

dizem respeito ao trajeto do sangue do coração para os órgãos (Fig. 4.3). 

2.1. Circulação pulmonar

Na circulação pulmonar, o sangue chega ao átrio direito pelas veias cavas (superior e 

inferior). O átrio direito contrai e propele o sangue em direção ao ventrículo direito, 

onde se inicia a circulação pulmonar. O sangue ejetado pelo ventrículo direito per-

corre o tronco pulmonar. Essa artéria se divide em artéria pulmonar direita e artéria 

pulmonar esquerda, as quais conduzem o sangue com baixa concentração de oxigê-

nio e alta concentração de dióxido de carbono para os pulmões. Nestes, o sangue é 

oxigenado e a maior parte do dióxido de carbono é drenada: esse processo é deno-

minado hematose. Assim, o sangue retorna ao coração rico em oxigênio, por meio 

das veias pulmonares, que por sua vez desembocam no átrio esquerdo, concluindo 

a circulação pulmonar (Fig. 4.3).

2.2. Circulação sistêmica

Na circulação sistêmica, o sangue que chega ao átrio esquerdo flui para o ventrículo 

esquerdo, onde se iniciará a circulação sistêmica. A contração do ventrículo esquerdo 

ejeta o sangue para a aorta, que distribui sangue oxigenado para todo o corpo, per-

mitindo também a troca de diversas outras substâncias. Após a passagem pelas arté-

rias e capilares, o sangue retorna ao coração por meio das veias cavas e alcança o 

átrio direito, onde cessa a circulação sistêmica (Fig. 4.3).
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Note-se que no tronco pulmonar (artéria) trafega sangue venoso, e, nas 

veias pulmonares, sangue arterial. Há ali uma inversão do padrão ana-

tômico (artéria/veia) e fisiológico: artéria com sangue venoso e veia 

com sangue arterial.

Figura 4.3 – Ilustração esquemática das generalidades do sistema circulatório: a) veia cava supe-
rior; b) veia cava inferior; c) átrio direito. Circulação pulmonar: d) ventrículo direito; e) tronco 
pulmonar; f) capilares pulmonares (hematose); g) átrio esquerdo. Circulação sistêmica: h) ven-
trículo esquerdo; i) aorta; j) arteríolas realizando anastomoses; k) capilares sistêmicos; l) vênula; 
m) veia. Também: n) líquido intersticial (líquido entre os tecidos e os vasos); o) capilar linfático; 
p) linfonodo (órgão linfoide); q) vaso linfático (valvular); r) ducto linfático (que drena a linfa 
para o sistema venoso); s) ângulo venoso (local de drenagem dos ductos linfáticos). O aponta-
mento das estruturas foi realizado para destacar o aspecto funcional relativo à circulação pulmo-
nar e à circulação sistêmica. 
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3. Irrigação do coração

O coração possui uma irrigação vasta dada a sua atividade ininterrupta e essencial para 

a manutenção da vida. Os vasos que irrigam suas estruturas são chamados artérias 

coronárias e são os primeiros ramos da aorta. Lá emergem duas coronárias (direita 

e esquerda), que trafegam no sulco de mesmo nome. A artéria coronária direita 

irriga o átrio e o ventrículo direitos e origina o ramo interventricular posterior, 

no sulco de mesmo nome. A artéria coronária esquerda divide-se em ramo inter-

ventricular anterior, que percorre o sulco de mesmo nome, e ramo circunflexo, 

que segue pelo sulco coronário até a face posterior do coração (Fig. 4.2). Esses ramos 

nutrem a maior parte do átrio e do ventrículo esquerdos e o septo interventricular. 

As veias do coração acompanham as artérias coronárias. Todas confluem para 

um grande seio venoso na parte posterior do sulco coronário, no nível da região 

atrioventricular esquerda: o seio coronário. A partir do seio coronário o sangue 

venoso do coração é drenado para o interior do átrio direito.

A atividade ininterrupta do coração exige uma vascularização da mesma 

forma. Portanto, uma isquemia (diminuição da luz do vaso), oriunda de 

um processo de arteriosclerose ou aterosclerose (acúmulo de placas de 

colesterol na parede do vaso), diminui o aporte nutricional do miocár-

dio naquela região, podendo causar angina (dor) e/ou infarto do mio-

cárdio e até mesmo levar ao óbito. A dieta e os exercícios físicos são 

fortes aliados no combate a esses eventos.
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EXERCÍCIOS

Sistemas circulatório e linfático: generalidades e coração

Teóricos

1) Cite a constituição do sistema circulatório.

2) Discuta a sentença: o sistema circulatório é “fechado”. Cite qual é a repercussão 

dessa característica no corpo humano.

3) Cite a característica principal do sistema cardiovascular.

4) Cite os órgãos que compõem o sistema linfático.

5) Descreva a forma e a localização do coração.

6) Conceitue pericárdio.

7) Cite as câmaras cardíacas e quais estruturas as dividem.

8) Descreva a estrutura das paredes cardíacas.

9) Cite as faces cardíacas.

10) Descreva as características anatômicas dos átrios direito e esquerdo.

11) Descreva as características anatômicas dos ventrículos direito e esquerdo.

12) Cite o nome, a função e a constituição das valvas cardíacas.

13) Descreva o ciclo cardíaco. Cite quais valvas efetuam os sons das bulhas cardíacas.

14) Cite a função do complexo estimulante do coração.

15) Cite as estruturas que compõem o complexo estimulante do coração. 

16) Descreva de que forma ocorre a propagação do estímulo para contração cardíaca.

17) Descreva a circulação pulmonar e a sua função.

18) Descreva a circulação sistêmica e a sua função.

19) Cite quais artérias irrigam o coração, sua origem e seu trajeto. 

20) Descreva a drenagem venosa do coração.
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Práticos

Com auxílio das imagens do Manual e de atlas de anatomia, identifique as seguintes 

estruturas
6.

Sistemas circulatório e linfático: coração

1) A forma e a localização do coração no tórax. Verifique as relações anatômicas 

do coração com os pulmões, diafragma, osso esterno, esôfago e traqueia. 

2) As faces cardíacas: esternocostal, diafragmática e pulmonares.

3) O ápice e a base do coração. 

4) Os vasos da base (veias cavas superior e inferior, tronco pulmonar, veias pul-

monares e aorta). 

5) A artéria coronária direita e a artéria interventricular posterior, a artéria coro-

nária esquerda, a artéria interventricular anterior e a artéria circunflexa, as veias 

cardíacas e o seio coronário.

6) As paredes do coração: endocárdio, miocárdio e epicárdio. O pericárdio seroso 

visceral e parietal, o pericárdio fibroso e a cavidade pericárdica (no vivo con-

tém líquido).

7) As câmaras cardíacas, os septos interatrial e interventricular, as valvas atrio-

ventriculares direita (tricúspide) e esquerda (mitral), os músculos papilares e 

as cordas tendíneas (compõem o aparelho valvar atrioventricular) e as valvas 

do tronco pulmonar e da aorta (semilunares).

8) Os músculos pectíneos no átrio direito (mais fácil de ser visualizado ali) e as tra-

béculas cárneas nos ventrículos.

6  Quando não identificável na peça anatômica, faça-o apenas no atlas de anatomia.
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CAPÍTULO V

Sistemas circulatório e linfático: 
vasos e órgãos linfáticos

Josemberg da Silva Baptista

Introdução

Os vasos são tubos condutores dos humores e, evidentemente, das substâncias 

presentes neles. Os vasos sanguíneos possuem a nobre função de, por meio do san-

gue, disseminar os nutrientes e recolher os resíduos do metabolismo. Os vasos lin-

fáticos conduzem a linfa, ou seja, aquele líquido que outrora estava entre os tecidos 

(líquido intersticial). 

O que se segue é a descrição dos vasos sanguíneos a partir da circulação sis-

têmica, ou seja, com trajeto do coração em direção à periferia do corpo, e desta em 

retorno ao coração. Ulteriormente serão descritos os vasos e órgãos linfáticos.

1. Artérias

Conceitualmente as artérias são vasos que emergem do coração e distribuem o san-

gue para os órgãos, ou seja, carreiam o sangue para a periferia de forma centrífuga. 

Possuem, em geral, trajeto profundo (entre músculos, fáscias e órgãos), o sangue 
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trafega em seu interior com alta velocidade, e a pressão média sobre a parede des-

ses vasos é de 120/80 mmHg (sístole/diástole, milímetros de mercúrio). 

As artérias possuem três camadas: 

• Túnica íntima: fica em contato direto com o sangue e é formada por 

endotélio contínuo ao endocárdio no coração;

• Túnica média: camada formada por musculatura lisa; 

• Túnica externa: formada por tecido conjuntivo contínuo ao dos órgãos 

adjacentes.

Uma vez que as artérias recebem, acomodam e propelem a onda sistólica do 

ciclo cardíaco, devem conter maior quantidade de musculatura lisa em sua 

túnica média, o que torna essa camada das artérias a mais desenvolvida. 

O calibre das artérias varia de acordo com a proximidade do coração, justa-

mente para absorver a pressão da contração ventricular. As artérias de grande cali-

bre estão próximas ao coração e podem ser chamadas elásticas. Ex.: aorta e artérias 

ilíacas comuns. Artérias de médio calibre são artérias segmentares, distribuidoras 

do sangue, ramos das artérias de grande calibre. Ex.: artérias carótidas comuns, arté-

rias renais e artérias mesentéricas. As arteríolas são as que possuem menor calibre 

e antecedem os capilares (Fig. 5.1).

2. Capilares sanguíneos

Os capilares são os vasos sanguíneos que representam a transição entre artérias 

e veias. Possuem parede muito delgada, formada apenas por endotélio e mem-

brana basal, a qual pode ser fenestrada ou não. A rede capilar é muito ampla e o 

sangue circula ali com baixa pressão e velocidade. Todas essas características pro-

piciam um ambiente perfeito para que haja troca de substâncias entre o sangue e o 

tecido (Fig. 5.1).
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Alguns capilares localizados no início de redes capilares possuem uma estru-

tura muscular circular denominada esfíncter pré-capilar, que é capaz de regular 

a passagem de sangue para a rede capilar de acordo com a demanda funcional. Ou 

seja, quanto maior a necessidade de sangue naquele tecido, mais capilares serão uti-

lizados e mais esfíncteres pré-capilares estarão abertos.

As anastomoses arteriolovenulares são estruturas que realizam anastomose 

(conexão) entre uma arteríola e uma vênula, permitindo a passagem direta do san-

gue entre esses vasos quando do fechamento dos esfíncteres pré-capilares, ou seja, 

quando ocorre baixa demanda funcional daquele tecido (Fig. 5.1).

Dois bons exemplos podem ser citados: quando o indivíduo está em repouso, 

como quando está sentado estudando, não está utilizando os músculos da coxa. Logo, 

não há necessidade de toda a rede capilar daquela região estar ativada. Todavia, ao 

praticar um exercício físico, como a corrida, a musculatura dessa região é altamente 

requerida e, sendo assim, há necessidade de aquela rede capilar estar em atividade. 

No primeiro exemplo, percebe-se que as anastomoses arteriolovenulares estão sendo 

usadas predominantemente, em comparação com o segundo exemplo. 

Outra maneira de analisar a função das anastomoses arteriolovenulares 

é quando se coloca como exemplo o sistema digestório: após uma refei-

ção (período pós-prandial) a maior parte das redes capilares do sistema 

digestório está sendo utilizada. Isso representa um grande volume de 

sangue para esses órgãos, o que dificulta ou mesmo impossibilita, por 

exemplo, a prática de um exercício físico vigoroso sem que haja pelo 

menos uma indigestão (em virtude da seletividade e demanda de san-

gue em ambos os tecidos). Essa seletividade não impacta apenas os mús-

culos e/ou a atividade física; é comum, por exemplo, após as refeições, 

a diminuição do grau de atenção e vigília em virtude da diminuição de 

irrigação do sistema nervoso, traduzindo-se como sonolência. 
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3. Veias

Conceitualmente as veias são vasos que regressam ao coração e, portanto, retor-

nam o sangue dos órgãos para o coração. Assim, as veias carreiam o sangue da peri-

feria de forma centrípeta em relação ao coração. 

As veias também possuem três camadas, similares às artérias, mas com algu-

mas diferenças, detalhadas a seguir: 

• Túnica íntima: similar às artérias;

• Túnica média: mais delgada, em comparação com as artérias;

• Túnica externa: mais espessa, em comparação com as artérias; representa 

a camada mais desenvolvida das veias.

Visto que as veias recebem o sangue oriundo das redes capilares, onde ocorre 

a diminuição de velocidade e pressão da corrente sanguínea, o retorno deste ao 

coração é realizado vagarosamente. Assim, para que o sistema possa circular o san-

gue, as veias apresentam o dobro do leito arterial (duas veias para cada artéria) 

ou, quando se observa numa determinada região anatômica um número de veias 

igual ao de artérias, as veias se apresentam com um maior calibre ou luz, permi-

tindo que a mesma quantidade de sangue que emerge do coração retorne propor-

cionalmente e assim se mantenha o ciclo cardíaco. Para desempenharem tal função, 

as veias possuem a túnica externa mais espessa, em comparação com as artérias. 

As veias também possuem calibres diferentes: as veias que drenam o sangue 

da rede capilar são de pequeno calibre e denominadas vênulas (Fig. 5.1). As vênulas 

realizam anastomoses e formam veias de maiores calibres. Estas podem estar loca-

lizadas na superfície corporal (veias superficiais) (Fig. 5.2) ou na região profunda 

do corpo, geralmente acompanhando as artérias (veias profundas). Essas veias se 

comunicam livremente por meio de veias emissárias (comunicantes), que, em geral, 

possuem fluxo de superficial para profundo (Fig. 5.3).
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Figura 5.1 – Ilustração esquematizada sobre as generalidades dos vasos: a) artéria elástica; b) arté-
ria de distribuição; c) anastomoses arteriais; d) arteríola; e) capilares; f) vênula; g) veia avalvu-
lar; h) veia valvulada; i) anastomose arteriolovenular; j) espaço intersticial (contendo líquido 
intersticial); k) capilar linfático; l) vaso linfático valvulado; m) linfonodo. Note a diminuição do 
calibre das artérias em direção à região capilar e o aumento do calibre das veias e dos vasos lin-
fáticos a partir dessa região.

Figura 5.2 – Ilustração das veias superficiais dos membros: a) veia cefálica; b) veia basílica; c) veia 
safena magna.
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4. Mecanismos de drenagem venosa

Embora o sistema circulatório seja “fechado” e, dessa maneira, a contração cardíaca 

exerça força para que ocorra o retorno venoso, a dimensão desse sistema atenua esse 

mecanismo. Sendo assim, há necessidade de demais estruturas e formas para auxi-

liar o retorno venoso (Fig. 5.3):

a) Válvulas venosas: são válvulas semilunares que mantêm o fluxo san-

guíneo unidirecional em sentido ao coração. Portanto, não permitem a 

congestão ou refluxo do sangue. Estão localizadas principalmente nas veias 

dos membros inferiores e superiores;

b) Veias acompanhantes: são veias profundas que se localizam paralela-

mente às artérias, ou seja, acompanhando-as. Essa disposição permite 

que a pulsação da artéria seja transmitida e traduzida como uma força de 

compressão sobre suas veias acompanhantes. Esse posicionamento é o 

principal motivo pelo qual em geral as veias profundas recebem o mesmo 

nome das artérias;

c) Compressão muscular: a contração muscular exerce compressão sobre 

as veias profundas, o que repercute em auxílio no retorno venoso. Uma 

vez que o sentido da drenagem venosa é sempre de superficial para pro-

fundo, o mecanismo de compressão muscular acaba auxiliando também a 

drenagem das veias superficiais.

A insuficiência das válvulas venosas permite o refluxo do sangue das 

veias profundas em direção às veias superficiais, que, por isso, se tornam 

dilatadas e tortuosas. A essa modificação dá-se o nome varizes (veias 

varicosas). Mudanças hormonais como as que ocorrem na gravidez 

também podem alterar a competência das válvulas venosas. Embora seja 

de natureza transitória, essa condição pode provocar inchaços (edema) 

nos membros inferiores das gestantes.
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Figura 5.3 – Ilustração dos mecanismos de drenagem venosa. Na secção transversa da perna: 
a) veia superficial, localizada na tela subcutânea; b) anastomose entre a veia superficial e a veia 
profunda; c) veias profundas acompanhantes da artéria (vaso central). Sob aumento estão a dre-
nagem venosa por meio da compressão muscular e a visualização das válvulas venosas.

5. Circulação porta do fígado 

A circulação porta do fígado é o sistema responsável pela drenagem da maior parte 

do sangue venoso proveniente dos órgãos do sistema digestório e do baço em dire-

ção ao fígado, previamente ao seu fluxo em direção ao coração. A veia mesenté-

rica inferior recolhe o sangue do colo descendente, do colo sigmoide e do reto e 

realiza anastomose com a veia esplênica (oriunda do baço), que coleta sangue do 

estômago, do pâncreas e do esôfago. Por sua vez, a veia esplênica faz anastomose 

com a veia mesentérica superior, que drena o sangue venoso de todo o intestino 

delgado, do ceco, do colo ascendente e de parte do colo transverso e do pâncreas. 

Assim, a veia esplênica e a veia mesentérica superior formam a veia porta do 

fígado, que adentra o órgão através de uma região denominada porta do fígado. 

Dessa maneira, fica elucidado que a maior parte do sangue dos órgãos do sistema 

digestório trafega primeiramente para o fígado antes de chegar ao coração. 



89Capítulo V  ·  Manual de anatomia humana para estudantes de nutrição

O especial dessa circulação é que, ao adentrar o fígado, a veia porta sofre 

uma capilarização para que o sangue seja distribuído no parênquima hepático e 

este possa metabolizar as substâncias absorvidas na digestão. Após isso, todo o san-

gue do fígado é drenado para a veia cava inferior por meio de três veias hepáti-

cas. A vascularização arterial do fígado é realizada pela artéria hepática própria.

Em resumo, são dois os pontos especiais desse sistema:

I) A drenagem de sangue de um órgão para outro dentro do 

mesmo sistema orgânico; 

II) A capilarização da veia porta do fígado para que o sangue 

seja distribuído no parênquima hepático.

6. Vasos linfáticos

Os vasos linfáticos, genericamente, drenam e conduzem o líquido intersticial 

para as veias próximas ao coração. Esse líquido, uma vez que entra no vaso linfático, 

passa a ser chamado linfa. Apesar dessa função, vasos linfáticos presentes no intes-

tino delgado (vasos lácteos) também realizam a absorção de lipídeos da digestão.

Basicamente os vasos linfáticos são de três tipos: capilares, vasos e ductos.  

Os capilares linfáticos possuem a forma de “dedo de luva”: quer dizer que têm iní-

cio em fundo cego, não exercem uma circulação, apenas coletam. Iniciam-se 

adjacentemente às redes capilares sanguíneas e possuem paredes fenestradas, 

mais simples que a estrutura dos capilares sanguíneos. Isso permite que esses vasos 

coletem o líquido intersticial, proteínas, células e até micro-organismos mais facil-

mente. Os capilares linfáticos se organizam em redes linfáticas.

Os vasos linfáticos são formados a partir da anastomose das redes linfáti-

cas. Possuem características estruturais semelhantes às das vênulas e veias; entre-

tanto, suas paredes são mais delgadas e têm mais válvulas linfáticas para evitar 
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o refluxo de linfa e permitir o fluxo unidirecional em direção às veias próximas ao 

coração. A maior parte dos vasos linfáticos trafega no corpo junto dos vasos sanguí-

neos e recebe o fluxo de superficial para profundo, assim como ocorre com as veias.

Os vasos linfáticos convergem para vários linfonodos antes de retornarem 

a linfa ao sistema circulatório. Essa convergência resulta na diminuição do número 

de vasos linfáticos à medida que estes desembocam nos linfonodos; por outro lado, 

o vaso linfático que emerge do linfonodo torna-se mais calibroso. Os linfono-

dos são órgãos ovoides formados por tecido linfoide. Assim, os linfonodos atuam 

como filtros para a linfa.

Linfangite ou linfadenite são as denominações utilizadas para inflama-

ção de vasos linfáticos e linfonodos. Isso ocorre quando esses órgãos 

conduzem a ou atuam na filtração de linfa que contenha bactérias ou 

substâncias químicas oriundas de uma infecção. Mediante essa condi-

ção os linfonodos podem aumentar de tamanho tornando-se doloro-

sos e facilmente palpáveis no exame clínico. 

Os vasos lácteos são vasos linfáticos localizados na mucosa do intestino 

delgado que atuam na absorção de lipídeos. Uma vez que esses vasos não con-

duzem essencialmente líquido intersticial ou linfa, mas, sim, um líquido esbranqui-

çado (que lembra o leite – lácteo), eles são chamados vasos lácteos, e o líquido em 

seu interior é chamado quilo (suco). Por fim, quilo e linfa se misturam e são drena-

dos em direção às veias próximas ao coração. 

Os ductos linfáticos são formados por anastomose dos vasos linfáticos e 

também possuem características estruturais das veias; inclusive, a drenagem da linfa, 

tanto em vasos quanto em ductos linfáticos, depende dos mesmos mecanismos 

da drenagem venosa.

Na altura das vértebras L I a L II, os vasos linfáticos da região abdominal, 

pélvica e do membro inferior convergem para formar a cisterna do quilo, uma 
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estrutura dilatada e que dá origem ao ducto torácico. Este, por sua vez, é o prin-

cipal ducto de drenagem linfática do corpo humano. O ducto torácico drena toda a 

linfa de: membros inferiores; abdome; pelve; antímero esquerdo da cabeça, do pes-

coço e do tórax; membro superior esquerdo.

O antímero direito da cabeça, do pescoço e do tórax e o membro superior 

direito são drenados pelo ducto linfático direito. Ambos os ductos retornam a 

linfa para o ângulo venoso, localizado entre a veia subclávia e a jugular interna; 

entretanto, o ducto torácico drena para o ângulo esquerdo, e o ducto linfático direito 

drena para o ângulo direito (Fig. 5.4).

Figura 5.4 – Ilustração das áreas de drenagem linfática. A área escura é drenada pelo ducto lin-
fático direito, e a área clara é drenada pelo ducto torácico.
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Apenas o sistema nervoso central, a medula óssea e os tecidos avascu-

lares (como cartilagens) são desprovidos de vasos linfáticos.

Em virtude da constituição, do trajeto e da função dos vasos linfáti-

cos, estes podem disseminar agentes nocivos para a corrente sanguí-

nea, como bactérias e células tumorais.

7. Sistema linfático

O sistema linfático possui a função de combater os agentes nocivos ao corpo humano 

(bactérias, vírus e outros) – essa atividade é denominada resposta imune especí-

fica. Os órgãos que compõem esse sistema são: os linfonodos, o timo, o baço, as 

tonsilas e a medula óssea. Em resumo, são órgãos que possuem tecido linfoide, que 

é rico em células que constituem o sistema imune do corpo.

Nesta seção a medula óssea não será contemplada, uma vez que já foi descrita 

no Capítulo II (reveja).

a) Timo: é um órgão glandular bilobado, amarelo-amarronzado, posicio-

nado na parte superior do mediastino, superficialmente aos vasos da base 

do coração. Em indivíduos com idade até 14 anos o timo é bastante desen-

volvido. Após essa idade o órgão hipotrofia e se mistura com a gordura 

da região, tornado-se indistinto no indivíduo adulto. O timo é o órgão 

fundamental da imunidade, é ele quem produz as células T (thymus) 

e matura células para resposta imune específica que vão se deslocar 

para áreas com tecido linfoide.

b) Baço: é um órgão linfoide localizado no quadrante superior esquerdo do 

abdome, no nível das costelas IX a XI. Apresenta-se como uma massa em 

forma de cúpula (semilunar), é friável e bastante vascularizado. Possui fun-

ção hematopoiética na fase infantil e degrada hemoglobinas em estágio 
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avançado durante toda a vida. Assim, é possível aferir que o baço é verda-

deiramente um filtro imunológico para a corrente sanguínea.

c) Tonsilas: são pequenas massas de tecido linfoide que protegem as aber-

turas naturais na cabeça (nariz e boca). São em número de seis: tonsila 

faríngea (ímpar) e tonsilas tubárias (pares), localizadas na parte nasal 

da faringe; tonsila lingual (ímpar)7, no dorso da língua; tonsilas palati-

nas (pares) na parte oral da faringe. Maiores detalhes sobre essas estrutu-

ras serão ministrados nos capítulos VI e VII sobre os sistemas respiratório 

e digestório (Fig. 6.3, 7.5 e 7.6).

Assim como os linfonodos, as tonsilas podem aumentar de tamanho 

mediante sua atividade no combate a agentes nocivos regionais. Essa 

condição é genericamente chamada adenomegalia.

7  No presente texto consideramos a tonsila lingual como ímpar para facilitar o entendimento, 
embora ela seja formada por vários folículos linguais (linfoides) dispersos sobre a raiz da língua. 
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EXERCÍCIOS

Sistemas circulatório e linfático: vasos e órgãos linfáticos

Teóricos

1) Descreva a função dos vasos sanguíneos.

2) Cite e conceitue as características gerais de uma artéria.

3) Cite qual túnica é mais desenvolvida nas artérias e explique o porquê.

4) Cite qual tipo de vaso antecede os capilares sanguíneos.

5) Descreva a localização e as características gerais dos capilares sanguíneos.

6) Descreva os esfíncteres pré-capilares e as anastomoses arteriolovenulares. Relate 

a relação funcional entre essas duas estruturas.

7) Cite e conceitue as características gerais de uma veia.

8) Cite qual túnica é mais desenvolvida nas veias e explique o porquê.

9) Cite os tipos de veias e relate o porquê da diferença do fluxo sanguíneo entre elas.

10) Descreva os mecanismos de drenagem venosa.

11) Descreva a circulação porta do fígado: cite as especificidades desse tipo de 

circulação.

12) Conceitue linfa.

13) Cite o local em que se inicia a drenagem linfática e quais são os mecanismos 

utilizados para que ela ocorra.

14) Descreva as características anatômicas e funcionais dos capilares e vasos linfáticos.

15) Cite o papel funcional dos linfonodos e a sua relação com os vasos linfáticos. 

16) Descreva as características anatômicas e funcionais dos vasos lácteos.

17) Esquematize a localização da cisterna do quilo, dos ductos linfáticos e suas 

regiões de drenagem e de desembocadura.

18) Cite os tecidos ou órgãos que não possuem vasos linfáticos ou drenagem linfática.

19) Cite a função do sistema linfático.

20) Descreva a anatomia e a função do timo, do baço e das tonsilas.
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Práticos

Com auxílio das imagens do Manual e de atlas de anatomia, identifique as seguintes 

estruturas
8
.

1) Vasos (observar a relação anatômica destes com as regiões corporais, articula-

ções, músculos e órgãos): 

a) Artérias: aorta, tronco braquiocefálico (que se divide em artérias subclá-

via direita e carótida comum direita), carótida comum esquerda, subclávia 

esquerda, axilar, braquial, radial e ulnar, tronco celíaco, mesentéricas supe-

rior e inferior, renais, ilíacas interna e externa, femoral, poplítea, tibiais 

posterior e anterior, fibular, dorsal do pé (Fig. 4.1, 4.2 e 9.1);

b) Veias (observar a relação anatômica destas com as regiões corporais, arti-

culações, músculos e órgãos). A maior parte das veias profundas segue os 

nomes das artérias, à exceção das veias cavas superior e inferior e da jugu-

lar interna (Fig. 4.1 e 4.2);

c) Veias superficiais: jugular externa (no pescoço), cefálica e basílica (nos mem-

bros superiores), safena magna (nos membros inferiores);

d) Ducto torácico e ducto linfático direito.

2) Órgãos linfáticos: linfonodos cervicais, axilares e inguinais. Timo e baço.

3) Observar em especial: o trajeto paralelo entre artérias e veias (veias acompanhan-

tes); as válvulas venosas; o leito duplo de veias, em comparação com as artérias.

4) Realize um esquema das estruturas listadas no item 1 deste exercício prático em 

uma folha separada. Ele será de grande valia para a aula prática.

8  Quando não identificável na peça anatômica, faça-o apenas no atlas de anatomia.
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CAPÍTULO VI 

Sistema respiratório
Josemberg da Silva Baptista

Introdução

O sistema respiratório é formado por um grupo de órgãos capaz de desempenhar 

todos os mecanismos para promover a contínua captação de oxigênio e a elimina-

ção de dióxido de carbono, entre outros gases. Este processo de troca gasosa (ou res-

piração) é denominado hematose e ocorre em média catorze vezes por minuto 

no indivíduo em repouso. Dessa forma, é imperioso entender que a respiração faz 

parte da demanda metabólica do organismo, sendo indispensável à vida.

Os órgãos envolvidos na respiração estão localizados na cabeça, no pescoço 

e no tórax. São eles: o nariz, a faringe, a laringe, a traqueia, os brônquios, os pul-

mões e a pleura. 

A unidade funcional da respiração é o alvéolo, ou seja, é a estrutura anatô-

mica que está interposta entre o ar e o sangue e, portanto, sítio onde ocorre a hema-

tose. Os alvéolos estão localizados nos pulmões.

A presente descrição do sistema respiratório foi delineada por regiões em:

• Vias aéreas superiores: correspondem ao nariz, à faringe e à laringe 

(Fig. 6.1);

• Vias aéreas inferiores: correspondem à traqueia, aos brônquios, aos pul-

mões e à pleura (Fig. 6.1).
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Figura 6.1 – Ilustração geral do sistema respiratório: a) nariz; b) faringe; c) laringe; d) traqueia; 
e) brônquio; f) pulmão; g) pleura. Note a clara divisão de regiões ditas como via aérea superior 
e via aérea inferior.

1. Nariz

O nariz é composto por três partes: o nariz externo, as cavidades nasais e os seios 

paranasais. 

1.1. Nariz externo 

O nariz externo está localizado na face, entre as órbitas, e superiormente à boca. Sua 

forma é piramidal, mas muito variável do ponto de vista morfológico. Possui uma 

base (em que se abrem as narinas, que permitem a passagem do ar para a cavidade 
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nasal), asas (margens laterais das narinas), dorso e ápice (parte mais proeminente). 

Essa estrutura é formada por um arcabouço osteocartilagíneo (Fig. 6.2):

• Parte óssea: é formada pelos ossos nasais e parte da maxila;

• Parte cartilagínea: é formada pela cartilagem do septo nasal, seus pro-

cessos laterais e cartilagens alares maiores e menores (formam as 

asas do nariz) (Fig. 6.2). 

Sobre esse arcabouço osteocartilagíneo estão fixados o músculo nasal e, late-

ralmente, um par de músculos levantadores do lábio superior e da asa do nariz; 

o primeiro comprime a narina, e os levantadores efetuam ação de acordo com a sua 

nomenclatura. 

Figura 6.2 – Ilustração do nariz externo osteocartilagíneo em vista anterior e lateral, respecti-
vamente: a) osso nasal; b) maxila; c) cartilagem do septo nasal; d) processo lateral da cartilagem 
do septo nasal; e) cartilagem alar menor; f) cartilagem alar maior; g) dorso do nariz; h) ápice do 
nariz; i) base do nariz (note as narinas).

1.2. Cavidades nasais 

No nariz há duas cavidades, separadas pelo septo nasal. Estão localizadas no inte-

rior da cabeça, entre as órbitas e superiormente à cavidade própria da boca, e são 
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limitadas anteriormente pelas narinas e posteriormente pelos cóanos. Isso quer 

dizer que as cavidades nasais são a região média entre o nariz externo e a faringe. 

Todo o interior das cavidades nasais é revestido de uma mucosa muito vas-

cularizada (que propicia o aquecimento do ar inspirado) e com células ciliadas 

capazes de produzir muco (que umidifica as cavidades e atua na contenção de 

micropoluentes). Dessa forma, a principal função das cavidades nasais é o condi-

cionamento do ar inspirado.

O septo nasal é formado pela cartilagem do septo, o osso vômer e a lâmina 

perpendicular do osso etmoide. As paredes laterais possuem projeções ósseas em 

forma de conchas para o interior das cavidades nasais – são as chamadas conchas 

nasais. Existem três conchas nasais em cada cavidade nasal: superior, média e infe-

rior (Fig. 6.3); as duas primeiras são oriundas do osso etmoide, e a concha nasal 

inferior é um osso individual. Entre as conchas e a parede lateral da cavidade nasal 

existem espaços denominados meatos nasais (Fig. 6.4). O ar trafega nos meatos e 

entre as conchas e o septo nasal. A anatomia das conchas nasais aumenta a super-

fície de contato da mucosa respiratória com o ar inspirado de forma a melho-

rar o condicionamento do ar previamente à sua continuação no trato respiratório.

Cada cavidade nasal pode ser dividida em:

• Vestíbulo: entrada da cavidade; região interna do nariz externo e anterior 

às conchas nasais. Essa área possui pelos especiais, denominados vibris-

sas, que atuam na contenção de macropartículas (Fig. 6.3);

• Parte olfatória: é o terço superior da cavidade nasal, adjacente à lâmina 

cribriforme do osso etmoide, envolve tanto o septo nasal quanto a con-

cha nasal superior. Essa região é suprida pelos nervos olfatórios, os quais 

recolhem a sensibilidade olfatória através da mucosa dessa região. Por con-

seguinte, podemos adicionar outra função à cavidade nasal, a olfação, que 

será especialmente discutida no Capítulo XII (Fig. 6.3);

• Parte respiratória: todo o restante da cavidade nasal, ou seja, toda a região 

dos meatos e o espaço entre o septo nasal e as conchas nasais. 

Os cóanos são os orifícios posteriores das cavidades nasais, os quais servem 

de comunicação entre estas e a faringe.
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Figura 6.3 – Ilustração da secção sagital da cabeça e do pescoço: a) vestíbulo do nariz; b) parte 
olfatória da cavidade nasal; c) conchas nasais (superior, média e inferior); d) seio frontal; e) seio 
esfenoidal; f) óstio faríngeo da tuba auditiva; g) tonsila faríngea; h) parte oral da faringe; i) laringe. 
Note a barra vertical que limita a cavidade nasal e a parte nasal da faringe: essa barra representa 
os cóanos.

1.3. Seios paranasais 

Os seios paranasais são cavidades localizadas nos ossos dispostos nas adjacências da 

cavidade nasal. Nestas cavidades flui ar, o que lhes confere as funções de reverberar 
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a voz e tornar a face mais leve. Os ossos que possuem seios são: o frontal, o 

etmoide
9, o esfenoide e as maxilas (Fig. 6.3 e 6.4). 

Os seios paranasais possuem comunicações com as cavidades nasais por meio 

de óstios e são revestidos pela mesma mucosa respiratória que reveste essas cavidades. 

A inflamação da mucosa nasal que alcança os seios paranasais é denomi-

nada sinusite. Nessa condição o indivíduo pode apresentar dor na face, 

na cabeça e nos dentes superiores, podendo ficar com a tonalidade da 

voz alterada e, de acordo com a extensão da inflamação, também com 

alteração da percepção olfatória e gustatória (uma vez que esses senti-

dos atuam em sinergia). Portanto, essa condição pode interferir no 

processo de alimentação e nutrição do indivíduo.

É necessário destacar que os seios paranasais, assim como o crânio, 

sofrem crescimento durante a vida e de maneira variável entre os indi-

víduos. Desse modo, o recém-nascido quase não possui seios parana-

sais e estes acabam por finalizar o seu desenvolvimento na fase adulta.

O ducto lacrimonasal drena o excesso de lágrima do saco da conjuntiva 

do olho em direção ao meato nasal inferior. Dessa forma, as lágrimas podem ser 

expelidas ao meio externo por meio de expiração forçada, ou levadas à faringe e ulte-

riormente deglutidas após inspiração forçada.

9  A terminologia anatômica não admite que o osso etmoide possua seio (cavidade), mas, sim, 
pequenos espaços denominados células, por onde flui o ar. No presente texto admitimos como 
seio etmoidal o conjunto de células etmoidais.
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Figura 6.4 – Ilustração do corte frontal do crânio: a) meatos nasais (superior, médio e inferior); 
b) seio frontal; c) seio etmoidal; d) seio maxilar.

2. Faringe

A faringe é um tubo formado por músculo estriado esquelético que está funcional-

mente relacionado aos sistemas respiratório e digestório. Esse tubo se estende da 

base do crânio até a vértebra C VI, realizando comunicação com a cavidade nasal 

(parte nasal da faringe), a cavidade própria da boca (parte oral da faringe) e a laringe 

(parte laríngea da faringe) (Fig. 6.5):

• Parte nasal da faringe: comunica-se com a cavidade nasal por meio dos 

cóanos. Essa região faríngea também realiza comunicação com as orelhas 

médias por meio dos óstios faríngeos das tubas auditivas, os quais são 

guarnecidos pela tonsila tubária. Na região mediana e posterossuperior 

da parte nasal da faringe, está localizada a tonsila faríngea; 

• Parte oral da faringe: comunica-se com a cavidade própria da boca por 

meio do istmo das fauces (delimitada pelos arcos palatoglossos). Nessa 

região ocorre o cruzamento das vias respiratória e digestória. Tam-

bém é sítio das tonsilas palatinas; 
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• Parte laríngea da faringe: comunica-se anteriormente com a laringe por 

meio do ádito da laringe. 

O limite da parte laríngea da faringe com o esôfago é representado pela cons-

trição faringoesofágica.

Figura 6.5 – Ilustração da secção mediana da parede posterior da faringe e da secção sagital da 
cabeça e do pescoço para visualizar em ambas as imagens: a) os cóanos, que se comunicam com 
a parte nasal da faringe; b) o istmo das fauces, que se comunica com a parte oral da faringe;  
c) o ádito da laringe, que se comunica com a parte laríngea da faringe; d) a constrição faringoe-
sofágica (parte inicial do esôfago e terminal da faringe).

Apesar de a anatomia da parte oral da faringe permitir o cruzamento 

das vias respiratória e digestória, engasgos durante a alimentação em 

indivíduos saudáveis são reflexos de maus hábitos ao se alimentar, que 

devem ser corrigidos pelo nutricionista. 
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Em recém-nascidos o óstio faríngeo da tuba auditiva é maior em com-

paração com o do adulto, o que aumenta a possibilidade de entrada de 

substâncias oriundas da parte oral da faringe. Isso pode ocorrer quando 

a criança realiza sucção do leite materno em posição de amamenta-

ção errônea (criança amamentada ou aleitada na posição horizontal 

em 180°) – esse tipo de orientação também é papel do nutricio-

nista, que deve sugerir a posição com inclinação em torno de 45°. 

A entrada de substâncias no referido óstio pode acarretar inflamação 

ou infecção da orelha média (otite).

3. Laringe

A laringe é um órgão tubular constituído por um arcabouço fibrocartilagíneo. Os 

músculos estriados esqueléticos nele fixados atuam para controlar a passagem do ar 

de modo a permitir a fonação. 

Está situada no plano mediano, anteriormente à parte laríngea da faringe, 

sendo uma estrutura relativamente superficial no pescoço. 

O arcabouço fibrocartilagíneo da laringe é composto por três cartilagens ímpa-

res e pelo menos duas10 cartilagens pares articuladas por tecido conjuntivo fibroso 

e articulação sinovial plana (Fig. 6.6). 

As cartilagens ímpares são:

• Tireóidea: é a maior de todas as cartilagens da laringe. Formada por duas 

placas unidas medianamente, a cartilagem tireóidea demonstra forma simi-

lar à de um escudo;

• Cricóidea: é um anel cartilagíneo com altura posterior maior que a ante-

rior; é a cartilagem mais inferior da laringe (em transição para a traqueia). 

Estabelece articulação sinovial com a cartilagem tireóidea;

10  A terceira cartilagem par da laringe é denominada cuneiforme e é variável nos indivíduos.
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• Epiglótica: possui a forma de uma folha. Sua extremidade inferior é aguda 

e realiza articulação com a face interna da cartilagem tireóidea. A outra 

extremidade é larga e fica projetada para a parte oral da faringe, atuando 

na proteção contra entrada de alimento e líquido na laringe.

As cartilagens pares são:

• Aritenóideas: possuem forma piramidal e constituem uma articulação 

sinovial sobre a parte superior da cartilagem cricóidea. Dois pares de liga-

mentos estão fixados entre a parte anterior das cartilagens aritenóideas e 

a face interna da cartilagem tireóidea: os ligamentos vestibulares (supe-

riormente) e vocais (inferiormente) (Fig. 6.6);

• Corniculadas: são dois pequenos nódulos que se articulam sobre as car-

tilagens aritenóideas.

A mucosa respiratória recobre toda a superfície interna da laringe e é muito 

sensível. Caso ocorra um tênue contato de alguma substância com a laringe, à exce-

ção do ar, a resposta será a expulsão abrupta por meio da tosse (expiração forçada). 

A mucosa recobre os ligamentos vestibulares e vocais de modo a formar as pregas 

vestibulares e vocais
11 (Fig. 6.6). 

O ádito da laringe é a porta de entrada para a cavidade laríngea, sendo o 

limite entre a parte laríngea da faringe e o vestíbulo da laringe. 

Após a entrada na laringe, e com base nas suas pregas, podemos delimitar a 

cavidade laríngea em regiões:

• Vestíbulo da laringe: é a primeira parte da cavidade laríngea, localizada 

superiormente à prega vestibular e inferiormente ao ádito da laringe;

• Ventrículo da laringe: espaço vertical existente entre as pregas vestibu-

lar e vocal;

• Cavidade infraglótica: região compreendida entre a prega vocal e a mar-

gem inferior da cartilagem cricóidea.

11  A prega vocal também é constituída de músculo vocal.
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A glote é a região entre as margens das pregas vocais, incluindo-se a parte 

anterior da cartilagem aritenóidea. É a parte mais estreita da laringe. Músculos 

estriados esqueléticos fixados na laringe movimentam esse espaço e controlam a 

passagem de ar. A união entre a vibração das pregas vocais pela passagem do ar e 

a ação dos músculos da laringe resulta na fonação.

Por ser um órgão central no pescoço, a laringe possui importantes relações ana-

tômicas: a glândula tireoide encobre boa parte da região anterior e lateral da laringe; 

a artéria carótida comum, a veia jugular interna e o nervo vago se posicionam lateral-

mente; posteriormente à laringe, localiza-se a parte laríngea da faringe.

Figura 6.6 – Ilustração do esqueleto fibrocartilagíneo da laringe em vistas anterior (1), lateral 
esquerda (2) e posterior (3) e da secção mediana da cabeça e do pescoço (4): a) osso hioide; b) car-
tilagem epiglótica; c) cartilagem tireóidea; d) cartilagem cricóidea; e) cartilagem aritenóidea; 
f) cartilagem corniculada; g) traqueia; h) prega vestibular; i) prega vocal; j) vestíbulo da laringe; 
k) ventrículo da laringe; l) cavidade infraglótica.

4. Traqueia e brônquios

4.1. Traqueia

A traqueia é um tubo, formado por dezesseis a vinte cartilagens em forma de C uni-

das por ligamentos anulares, que se estende de C VI até aproximadamente T V ou 
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T VI, onde se divide em brônquios principais (Fig. 6.7). A parte posterior dessas 

cartilagens é fechada por um músculo liso denominado músculo traqueal. Toda 

a superfície interna da traqueia é revestida por mucosa respiratória. Em virtude da 

sua estrutura, a traqueia permite contínua passagem do ar. 

No pescoço a traqueia possui relações anatômicas anteriores com o istmo da 

glândula tireoide, laterais com a artéria carótida comum, a veia jugular interna e o 

nervo vago, e posteriores com a parte cervical do esôfago. No tórax a traqueia se 

mantém anteriormente ao esôfago. 

Essa relação anatômica é deveras importante para o/a nutricionista, 

pois o músculo traqueal possui parcial fixação na musculatura externa 

do esôfago. Desse modo, algumas doenças podem promover fístulas 

(comunicação) entre esses órgãos, propiciando a passagem de substân-

cias do esôfago para a traqueia. Uma vez que essas substâncias chegam 

à traqueia, são direcionadas aos pulmões e causam doenças pulmonares.

4.2. Brônquios

Os brônquios principais possuem a mesma estrutura da traqueia e se estendem do 

nível aproximado de T V até o hilo dos pulmões. O brônquio principal direito 

é mais curto, mais largo e mais verticalizado que o esquerdo. O brônquio princi-

pal esquerdo possui características anatômicas opostas às do direito, uma vez que, 

para alcançar o hilo do pulmão esquerdo, cruza anteriormente o esôfago e a parte 

torácica da aorta (Fig. 6.7). Assim como a traqueia, a estrutura dos brônquios prin-

cipais permite o livre fluxo do ar em direção aos pulmões.
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Figura 6.7 – Ilustração da laringe, traqueia e brônquios: a) laringe; b) traqueia; c) brônquio prin-
cipal direito; d) brônquio principal esquerdo; e) brônquio lobar superior direito; f) brônquio 
lobar médio; g) brônquio lobar inferior direito; h) brônquio lobar superior esquerdo; i) brôn-
quio lobar inferior esquerdo.

Cada brônquio principal divide-se em brônquios lobares (secundários) de 

acordo com os lobos do pulmão. O pulmão direito recebe três brônquios lobares e 

o pulmão esquerdo recebe dois brônquios lobares (Fig. 6.7). Cada brônquio lobar 

ramifica-se em diversos brônquios segmentares (terciários) que suprem os segmentos 

broncopulmonares. Os brônquios segmentares originam bronquíolos terminais – 

a partir dessa ramificação não existe placa cartilagínea para manter a abertura da via 

aérea, restando apenas músculos lisos em torno dessas estruturas. Os bronquíolos 

terminais originam os bronquíolos respiratórios, que são chamados assim por-

que possuem alvéolos. Os bronquíolos respiratórios terminam nos ductos alveo-

lares, que por sua vez se abrem nos sacos alveolares. 
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Os sacos alveolares são estruturas que lembram a forma de um cacho 

de uva. Possuem uma quantidade variável de alvéolos, os quais consti-

tuem a última barreira entre o sangue e o ar inspirado. Admite-se que 

existam cerca de trezentos milhões de sacos alveolares nos pulmões e 

que os alvéolos podem ser formados até os 8 anos de idade do indivíduo.

5. Pulmões e pleura

5.1. Pulmões

Os pulmões são órgãos pares, bilaterais, de formato piramidal e localizados na cavi-

dade torácica. Possuem característica esponjosa, são leves e de coloração róseo- 

-acinzentada no vivente; no cadáver, apresenta-se mais rígido, pesado e escuro, por 

efeito das preparações anatômicas.

Devido à sua forma piramidal, os pulmões possuem uma região denominada 

base (inferiormente) e outra, ápice (superiormente) (Fig. 6.8). A base se posiciona 

sobre o diafragma, o principal músculo inspiratório e que divide a região torácica 

da região abdominal. O ápice, por outro lado, está relacionado à primeira costela e 

à região subclávia. A forma piramidal do pulmão ainda permite distinguir faces em 

sua superfície. Assim, a face do pulmão voltada para as costelas é denominada face 

costal; a posicionada sobre o diafragma, face diafragmática; a direcionada para o 

mediastino, face mediastinal (Fig. 6.8).

Os pulmões são diferentes no que tange ao seu tamanho e número de lobos.  

O pulmão direito é maior, mais largo e mais curto em virtude da presença do fígado 

no quadrante superior direito do abdome. Ele possui três lobos: superior, médio 

e inferior. Esses lobos são divididos por fissuras presentes em sua superfície: a fis-

sura oblíqua divide o lobo superior do lobo inferior e a fissura horizontal divide 

o lobo superior do lobo médio (Fig. 6.8).



110Capítulo VI  ·  Manual de anatomia humana para estudantes de nutrição

Figura 6.8 – Ilustração da face costal do pulmão direito (1) e do pulmão esquerdo (2), e das faces 
mediastinal e diafragmática/base do pulmão esquerdo (3) e do pulmão direito (4): a) ápice do 
pulmão; b) base do pulmão/face diafragmática; c) hilo pulmonar; d) fissura oblíqua; e) fissura 
horizontal; f) lobo superior, g) lobo médio e h) lobo inferior do pulmão direito; i) lobo superior 
e j) lobo inferior do pulmão esquerdo; k) língula. 
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O pulmão esquerdo é mais comprido. Possui somente dois lobos, o superior 

e o inferior, os quais também são divididos pela fissura oblíqua. A margem ante-

roinferior do lobo superior do pulmão esquerdo apresenta uma projeção em forma 

de língua denominada língula. A face mediastinal do pulmão esquerdo possui uma 

impressão cardíaca que é bastante côncava, pois a maior parte do coração está loca-

lizada nessa região (Fig. 6.8 e 6.10).

O hilo do pulmão é a região localizada no ponto médio da face mediastinal 

dos pulmões, local que marca a entrada do brônquio principal e da artéria pul-

monar e a emergência das veias pulmonares e dos vasos linfáticos. Em con-

junto, essas estruturas que adentram o hilo pulmonar ou saem dele são denominadas 

raiz do pulmão (Fig. 6.8). 

É imperioso destacar que as redes capilares dos pulmões se organizam de forma 

a englobar os alvéolos, para permitir a hematose.

5.2. Pleura

A pleura é um saco seroso que, na fase embrionária, foi invaginado pelos pulmões. 

Dessa forma, toda a superfície dos pulmões é recoberta pela pleura. Imagine que a sua 

mão é um broto pulmonar embriológico e que uma sacola comum, porém fechada,  

é a pleura. Quando a sua mão invade a sacola, uma parte desta fica em contato direto 

com a sua mão, envolvendo-a completamente; já na outra parte isso não acontece, 

permitindo que esta seja fixada em outra região. Dessa forma, uma parte da pleura 

está aderida à superfície do pulmão e é chamada pleura visceral. A outra parte se 

adere às paredes do tórax e diafragma e então recebe o nome pleura parietal.

Sendo um saco, a cavidade pleural está disposta entre a pleura parietal e 

a visceral e é ocupada por uma pequena quantidade de líquido pleural (Fig. 6.9).  

O líquido pleural possui uma viscosidade característica que diminui o atrito entre os 

pulmões e a parede do tórax, bem como entre eles e os demais órgãos da cavidade 

torácica, uma vez que os pulmões se encontram em movimento contínuo. Outra 

característica da cavidade pleural é que ela é fechada de modo a estabelecer um vácuo. 
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Dessa forma, sabendo que parte dessa cavidade está aderida às paredes da cavidade 

torácica e que parte está aderida aos pulmões, qualquer mudança nas paredes do tórax 

influencia os diâmetros pulmonares e resulta na inspiração e expiração.

Figura 6.9 – Ilustração das pleuras: a) pleura parietal; b) pleura visceral; c) cavidade pleural.

Figura 6.10 – Ilustração do coração e pulmão in situ para a visualização e identificação de suas 
estruturas já estudadas.
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6. Mecânica da respiração

A respiração ocorre por um processo mecânico que gera uma diferença de pressão 

entre o interior dos alvéolos e o meio externo. Por ser mecânica, vários músculos 

estão relacionados a essa atividade. São eles:

• Músculos inspiratórios: diafragma, músculos intercostais externos, mús-

culos escalenos, músculos esternocleidomastóideos, músculos peitorais 

(Fig. 6.11 e 6.12). É importante destacar que o diafragma é o principal 

músculo da inspiração, embora os demais também atuem na inspiração de 

acordo com a necessidade de oxigênio do organismo. Portanto, numa ati-

vidade física vigorosa, todos esses músculos são ativados em prol da manu-

tenção da oxigenação necessária ao corpo;

• Músculos expiratórios: em repouso a expiração é passiva, ou seja, oriunda 

basicamente do relaxamento dos músculos inspiratórios. Não exige ação 

muscular específica para ocorrer, uma vez que apenas a diferença de pressão 

entre o meio interno e o externo já propicia tal funcionamento. Por outro 

lado, em atividade física a frequência respiratória é aumentada, fazendo 

com que haja necessidade de expiração ativa. Para tanto são utilizados os 

músculos intercostais internos (Fig. 6.12), músculos retos do abdome, mús-

culos oblíquos internos, externos e transversos do abdome.

Para que seja gerada pressão negativa no interior dos alvéolos, os músculos 

inspiratórios atuam elevando o esqueleto do tórax (costelas e esterno) de modo 

a ampliar os diâmetros torácicos. Assim, o ar adentra as vias aéreas – inspiração. 

Quando a pressão nos alvéolos fica superior (positiva) à pressão do meio ambiente, 

o ar sai passivamente do pulmão – expiração. Note que essa mecânica ocorre, sobre-

tudo, em virtude da anatomia dos pulmões e pleuras: o vácuo existente na cavidade 

pleural permite que eventos mecânicos na parede do tórax sejam transmitidos aos 

pulmões. Perceba também que os eventos descritos até aqui ocorrem no indivíduo 

que está em repouso, pois o ar é expirado passivamente. 
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Figura 6.11 – Ilustração do diafragma e sua mecânica: a) nível do diafragma no final da expi-
ração; b) nível do diafragma no final da inspiração; c) centro tendíneo do diafragma; d) ventre 
muscular do diafragma. 

Figura 6.12 – Ilustração de músculos da respiração: músculos escalenos (1) e músculos do 
tórax (2): a) m. peitoral maior; b) m. peitoral menor; c) mm. intercostais externos; d) diafragma; 
e) mm. intercostais internos.
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EXERCÍCIOS

Sistema respiratório

Teóricos

1) Conceitue o sistema respiratório.

2) Cite a unidade funcional do sistema respiratório e sua localização.

3) Cite os órgãos que compõem o sistema respiratório, bem como as suas 

localizações.

4) Cite as estruturas do nariz externo, suas partes e os músculos que estão relacio-

nados a essa parte do sistema respiratório.

5) Descreva as cavidades nasais: suas funções, paredes, limites e estruturas.

6) Cite a específica função das conchas nasais.

7) Conceitue os seios paranasais e os ossos que possuem tais estruturas. Cite as 

suas funções.

8) Cite o local de desembocadura dos seios paranasais e do ducto lacrimonasal na 

cavidade nasal.

9) Cite as relações anatômicas dos seios paranasais com a cavidade nasal.

10) Conceitue faringe, cite as suas função e extensão.

11) Cite as partes, limites e aberturas da faringe.

12) Conceitue laringe e cite as suas funções.

13) Cite as cartilagens que compõem a laringe.

14) Descreva como são constituídas as pregas vestibulares e vocais, e a divisão da 

cavidade da laringe.

15) Conceitue glote e explique como se processa a fonação.

16) Descreva a traqueia.

17) Descreva os brônquios, suas divisões e especificidades para cada pulmão.

18) Descreva os pulmões.



116Capítulo VI  ·  Manual de anatomia humana para estudantes de nutrição

19) Cite as estruturas que atravessam o hilo pulmonar.

20) Descreva a pleura.

21) Cite os músculos inspiratórios.

22) Cite os músculos expiratórios.

23) Descreva a mecânica respiratória.

Práticos

Com auxílio das imagens do Manual e de atlas de anatomia, identifique as seguintes 

estruturas
12

.

1) Nariz: base, dorso, ápice, asas, narinas, vibrissas, cartilagem do septo nasal, carti-

lagem alar maior. Parte óssea: osso nasal, maxila, osso palatino, etmoide, lâmina 

cribriforme do osso etmoide, vômer, conchas nasais superior e média do osso 

etmoide, concha nasal inferior, osso lacrimal; seios paranasais da maxila, do 

frontal, do esfenoide e do etmoide (células etmoidais). Na cavidade nasal: ves-

tíbulo do nariz, parte olfatória e parte respiratória; conchas nasais superior, 

média e inferior, meatos nasais superior, médio e inferior, cóanos; seios para-

nasais frontal, etmoidal, esfenoidal e maxilar.

2) Faringe: partes nasal, oral e laríngea da faringe, óstio faríngeo da tuba auditiva, 

toro tubário, tonsila faríngea.

3) Laringe: cartilagem epiglótica, tireóidea, cricóidea, aritenóidea, pregas vestibu-

lares e vocais, ádito da laringe, vestíbulo da laringe, ventrículo da laringe, cavi-

dade infraglótica e glote.

4) Traqueia e brônquios: cartilagens traqueais, ligamentos anulares, parede mem-

branácea (músculo traqueal), bifurcação da traqueia; brônquio principal direito 

e esquerdo, brônquio lobar superior, médio e inferior direito e brônquio lobar 

superior e inferior esquerdo.

12  Quando não identificável na peça anatômica, faça-o apenas no atlas de anatomia.
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5) Pulmões e pleura: base e ápice dos pulmões, face costal, mediastinal e diafrag-

mática, fissura oblíqua e horizontal, hilo do pulmão, pleura visceral e parietal, 

cavidade pleural.

6) Músculos inspiratórios: diafragma, mm. intercostais externos, mm. esternoclei-

domastóideos, mm. escalenos, mm. peitorais maior e menor.

7) Músculos expiratórios: mm. intercostais internos, mm. retos do abdome, 

mm. oblíquos internos, externos e transversos do abdome.
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CAPÍTULO VII

Sistema digestório: 
parte supradiafragmática

Josemberg da Silva Baptista

Introdução

O sistema digestório é admirável pela sua forma, magnitude e gama de funções que 

desempenha. Ao analisarmos que os alimentos se encontram na natureza em estado 

bruto e que, ingeridos pelo indivíduo, são transformados em moléculas aproveitáveis 

para as células do corpo humano por intermédio do sistema digestório, percebemos 

a importância deste. Esse processo é chamado nutrição. A forma como ele ocorre e 

a sua repercussão no corpo humano são de particular interesse para os nutricionistas.

Esse sistema é basicamente composto por um tubo muscular com revesti-

mento interno de mucosa que se inicia na boca e termina no ânus e que, no indi-

víduo vivo, mede cerca de cinco a sete metros de comprimento. Em seu trajeto 

atravessa a região da cabeça, do pescoço, do tórax, do abdome e da pelve, mas a sua 

maior parte está localizada no abdome. Neste tubo ocorre a abertura de glându-

las que auxiliam nos processos da digestão: as glândulas salivares (maiores e 

menores), o pâncreas e, a maior glândula do corpo, o fígado (e suas estruturas 

biliares) (Fig. 7.7, 8.7, 8.8 e 8.9).
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O tubo digestório pode ser dividido de acordo com características anatômi-

cas e regionais em boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado e intes-

tino grosso (Fig. 7.1).

Esta descrição do sistema digestório segue o caminho do alimento, mas, neste 

Manual, para fins didáticos, o seu conteúdo descritivo foi segmentado de acordo com 

a região que os órgãos ocupam em relação ao diafragma em:

• Parte supradiafragmática: boca, glândulas salivares, faringe e esôfago;

• Parte infradiafragmática: estômago, intestino delgado, intestino grosso, 

pâncreas e fígado.

Assim, após esta Introdução, serão estudados neste capítulo os órgãos que com-

põem a parte supradiafragmática do sistema digestório, e os que compõem a parte 

infradiafragmática serão abordados no Capítulo VIII. 

Figura 7.1 – Ilustração da visão geral do tubo digestório. Parte supradiafragmática: a) boca; 
b) faringe; c) esôfago. Parte infradiafragmática: d) estômago; e) intestino delgado; f) intestino grosso.
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Para transformar o alimento e torná-lo utilizável às células, o sistema diges-

tório desempenha as seguintes funções: 

• Mastigação: processo voluntário que inclui a preensão e trituração do ali-

mento a fim de transformá-lo em um bolo alimentar composto por peque-

nos fragmentos. Essa propriedade é desempenhada pela boca;

• Deglutição: processo complexo que utiliza estruturas da boca, faringe, 

laringe e esôfago para mobilizar o bolo alimentar para o estômago. É ini-

ciado de maneira voluntária, mas marca a transição para o início das pro-

priedades involuntárias do sistema digestório – portanto, é dito misto;

• Digestão: processo involuntário químico e mecânico; o químico ocorre 

por meio da liberação de enzimas digestórias pelas glândulas do tubo diges-

tório; o mecânico acontece pelo peristaltismo, que provoca a mistura do 

bolo alimentar com as enzimas secretadas. O peristaltismo é a realização, 

pelo tubo digestório, dos movimentos peristálticos, que são os movimen-

tos de dilatação seguidos de movimentos de contração, para propelir um 

bolo alimentar. A digestão se inicia na boca e termina no intestino delgado;

• Absorção: processo involuntário que representa a principal função do 

sistema digestório; ocorre na boca, estômago, intestino delgado, intes-

tino grosso e reto de maneiras diferentes, que serão detalhadas no decor-

rer deste capítulo e do seguinte;

• Eliminação: processo misto; compreende a fase final do trajeto do que foi 

ingerido pelo tubo digestório e o descarte do que não foi absorvido por ele.

A alimentação e a gustação (satisfatória ou não) são processadas pela 

parte supradiafragmática do sistema digestório, especialmente pela boca, 

e são deveras importantes para obtenção do sucesso de uma determi-

nada intervenção dietética (de tipos de alimentos por meio da gustação). 

Por outro lado, a parte infradiafragmática processa a grande demanda 

funcional do corpo por meio da digestão/absorção e, assim, é relevante 
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para a parte técnica da intervenção nutricional (controle e neces-

sidade de macro e micronutrientes prescritos por um nutricionista).

1. Boca

A boca é a parte inicial do sistema digestório. É uma cavidade presente na cabeça, 

que tem comunicação com o meio externo por meio da rima da boca e com a parte 

oral da faringe por meio do istmo das fauces (Fig. 7.5). Desempenha as funções de 

preensão e mastigação do alimento, digestão de carboidratos, absorção e processa-

mento de parte da deglutição. 

O seu arcabouço ósseo é constituído pela mandíbula, inferiormente, e pelas 

maxilas e palatinos, superiormente, que separam a boca da cavidade nasal (Fig. 7.2). 

A juntura importante para a mastigação é denominada articulação temporoman-

dibular (ATM) (Fig. 7.3), que ocorre entre a mandíbula e o osso temporal. A ATM 

possui um disco articular especializado para ampliar a congruência entre as peças 

ósseas e permitir dissipação de impactos durante a mastigação. 

Os músculos da mastigação atuam na ATM gerando movimentos para preen-

são e mastigação do alimento (Fig. 7.3). São eles:

• Músculo masseter: o mais potente músculo da mastigação. Fixa-se no 

arco zigomático e no ângulo e parte do corpo da mandíbula;

• Músculo temporal: fixa-se na fossa temporal (sobre o osso temporal) e 

tem trajeto profundo em relação ao arco zigomático, fixando-se no pro-

cesso coronoide da mandíbula;

• Músculo pterigóideo medial: seu posicionamento é homólogo ao do 

masseter, porém na face medial da mandíbula. Possui fixação no processo 

pterigoide e no ângulo da mandíbula;

• Músculo pterigóideo lateral: fixa-se no processo pterigoide e na cabeça 

da mandíbula, sendo também responsável pelo movimento de protrusão 

da mandíbula.
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Todos os músculos da mastigação são inervados pelo nervo trigêmeo, 

V (quinto) par de nervos cranianos (Capítulo XI, Quadro D).

Os movimentos da mandíbula incluem a abertura e o fechamento, a pro-

trusão (projeção anterior), a retração (projeção posterior) e a lateraliza-

ção. Esses movimentos resultam no deslocamento da mandíbula, junto do 

disco articular da ATM, e nessa situação pode haver um travamento da 

articulação em determinada posição, não permitindo que o indivíduo abra 

ou feche a boca. A perda do contato normal das suas superfícies articula-

res é denominada luxação da mandíbula, caso em que há necessidade 

de manipulação da mandíbula a fim de reconduzi-la com o disco articular 

para junto do osso temporal, retornando-a, assim, à sua posição normal.

Figura 7.2 – Ilustração do crânio em vista lateral (1) e parcial por vista inferior (2): a) maxila; b) man-
díbula; c) palatino; d) temporal; e) asa maior do osso esfenoide; f) zigomático; g) processos alveola-
res da maxila; h) processos alveolares da mandíbula; i) corpo da mandíbula; j) processo coronoide 
da mandíbula; k) ângulo da mandíbula; l) processo condilar da mandíbula; m) ramo da mandíbula; 
n) fossa mandibular do osso temporal; o) e p) processos pterigoides (do osso esfenoide); q) cóanos.
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Figura 7.3 – Ilustração da hemiface direita (1) e região profunda ao ramo da mandíbula esquerda 
(2) após dissecção do ramo da mandíbula: a) articulação temporomandibular; b) músculo tempo-
ral; c) músculo masseter; d) músculo pterigóideo medial; e) músculo pterigóideo lateral.

Ao observar-se a boca de um indivíduo, as primeiras estruturas notadas são os 

lábios. Eles participam da preensão do alimento, dividem-se em superior e infe-

rior e são muito variáveis nos indivíduos. O ponto onde lateralmente se encontram é 

chamado ângulo da boca, e a fenda entre os lábios, no sentido laterolateral, é deno-

minada rima da boca. O lábio superior possui uma estrutura mediana e projetada 

chamada tubérculo do lábio superior; e a estrutura existente entre o tubérculo e o 

septo nasal é denominada filtro do lábio superior. Em sua face interna, ambos os 

lábios possuem frênulos, que são pequenas pregas de mucosa que realizam o papel 

de fixação destes na mucosa da maxila e da mandíbula (Fig. 7.5).

Após o estudo das estruturas dos lábios, podemos entender melhor os mús-

culos da face, pois estes atuam sobre a forma daqueles e auxiliam no processo de 

preensão do alimento: superficialmente, em torno dos lábios, está posicionado o 
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músculo orbicular da boca, que é capaz de enrugar e projetar os lábios; o mús-

culo risório está localizado superficialmente e de maneira transversa nos ângulos 

da boca (sua visualização é bem difícil na peça anatômica e sua função é basicamente 

a de executar um sorriso discreto); fixando-se entre a região nasal/zigomática e o 

lábio superior, posicionam-se, de medial para lateral, os músculos levantador do 

lábio superior e da asa do nariz (rever Capítulo VI), levantador do lábio supe-

rior, zigomático menor e maior; e, possuindo fixação entre a região do mento e 

o lábio inferior, estão posicionados, de medial para lateral, os músculos mentual, 

abaixador do lábio inferior e abaixador do ângulo da boca. O músculo buci-

nador está localizado na bochecha e atua na movimentação do alimento em direção 

aos arcos dentais para a mastigação. Os músculos supracitados atuam na fala e prin-

cipalmente na expressão facial (Fig. 7.4).

Figura 7.4 – Ilustração dos músculos da face: a) músculo nasal; b) músculo levantador do lábio 
superior e da asa do nariz; c) músculo zigomático menor; d) músculo levantador do lábio supe-
rior; e) músculo zigomático maior; f) músculo abaixador do lábio inferior; g) músculo abaixa-
dor do ângulo da boca; h) músculo mentual; i) músculo orbicular da boca; j) músculo bucinador; 
k) músculo orbicular do olho.
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Note-se que os músculos da face realizam o movimento que originou 

a nomenclatura deles. Todos esses músculos são inervados pelo nervo 

facial, VII (sétimo) par de nervos cranianos. 

Tomando-se como referência os arcos dentais, a boca pode ser dividida em 

duas partes (Fig. 7.5 e 7.6): 

• Vestíbulo da boca: região compreendida entre as gengivas e as faces ves-

tibulares dos dentes (externas) e a mucosa das bochechas e dos lábios supe-

rior e inferior;

• Cavidade própria da boca: região delimitada anterior e lateralmente pelas 

faces linguais dos dentes (internas), onde está alojada a língua. 

Especificamente, a cavidade própria da boca possui os seguintes limites e aber-

turas (Fig. 7.5 e 7.6):

• Parede superior (teto): constituída pelo palato duro (ossos palatinos 

e maxilas revestidos por glândulas salivares menores e mucosa) e palato 

mole (músculo, glândulas salivares e mucosa). O palato mole possui uma 

projeção cônica mediana chamada úvula. A região anterior do palato duro 

possui pregas palatinas transversas em sua mucosa, e a papila incisiva 

localiza-se imediatamente posterior aos dentes incisivos centrais;

• Parede inferior (assoalho): região em formato de ferradura em virtude 

da configuração da mandíbula, que é fechada pelo músculo milo-hióideo 

e recoberta por mucosa delgada.

A mucosa do assoalho da boca, também chamada região sublingual, 

permite a absorção de medicamentos, como o trinitrato de glicerina 

(vasodilatador utilizado para o tratamento de cardiopatias). A admi-

nistração de fármacos via sublingual é utilizada quando há necessidade 
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de ação rápida e sistêmica do medicamento. Assim, visa-se evitar os 

efeitos do suco gástrico sobre o medicamento ou os efeitos da primeira 

passagem deste pelo intestino (absorção) e pelo fígado (metabolismo). 

Posteriormente, a boca é aberta, pois permite a transição para a parte oral da 

faringe. Entretanto, o istmo das fauces é amplamente aceito como limite poste-

rior da boca. O istmo das fauces é a região delimitada por duas pregas que se esten-

dem do palato mole à língua, denominadas arcos palatoglossos. Posteriormente 

ao arco palatoglosso, está situada a tonsila palatina (Fig. 7.5 e 7.6).

Figura 7.5 – Ilustração da boca fechada e aberta: a) filtro do lábio superior; b) tubérculo do lábio 
superior; c) ângulo da boca; d) rima da boca; e) frênulo do lábio superior; f) frênulo do lábio infe-
rior; g) bochecha; h) vestíbulo da boca; i) língua (cavidade própria da boca); j) palato duro; k) palato 
mole; l) úvula; m) istmo das fauces; n) arco palatoglosso; o) arco palatofaríngeo; p) tonsila palatina.
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1.1. Dentes

Os dentes são as estruturas que estão diretamente relacionadas à preensão e à mas-

tigação do alimento. Há, em geral, 32 dentes permanentes no indivíduo adulto. 

Eles são divididos bilateralmente, para cada arco dental (superior ou inferior), em: 

incisivos centrais (dois), incisivos laterais (dois), caninos (dois), pré-molares 

(quatro), e molares (seis). Os dentes estão alojados nos alvéolos dentais da maxila 

e da mandíbula por meio de articulações fibrosas (Fig. 7.5). 

Cada dente possui três regiões: a coroa é a parte visualizada quando se inspe-

ciona a boca do indivíduo; a raiz, cujo número é variável entre os tipos de dentes, fica 

alojada no interior dos alvéolos dentais; o colo é a região-limite entre coroa e raiz. 

O dente é composto por diferentes tecidos: a dentina, o cemento, o esmalte 

e a polpa. A dentina, de coloração amarelada e pouco inervada, forma a maior parte 

do dente. Na coroa ela é revestida pelo esmalte e na raiz é recoberta pelo cemento; 

ambos são rígidos e não possuem inervação, o que lhes confere a função protetora para 

a dentina e torna o dente indolor em condições saudáveis. Na região do colo do dente 

ocorre a transição entre o esmalte e o cemento. A polpa do dente, altamente vascu-

larizada e inervada, é o tecido que ocupa a cavidade localizada no interior dos dentes.

A soma da coloração amarelada da dentina e da translucidez do esmalte 

gera a característica branco-amarelada perceptível nos dentes dos 

indivíduos. O consumo de alimentos com alto grau de pigmentação 

(cenoura, uva, jabuticaba, mamão, café, vinho, entre outros) pode acen-

tuar essa coloração, bem como procedimentos estéticos em odontolo-

gia podem atenuá-la.

Os dentes decíduos, popularmente denominados “dentes de leite”, compõem 

a primeira dentição do indivíduo. São importantes para o desenvolvimento cra-

niofacial da criança, início da mastigação e como guia para a dentição permanente.  
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A erupção dos dentes decíduos ocorre entre 6 e 24 meses de vida da criança. São 

vinte os dentes decíduos, somando-se os presentes na maxila e na mandíbula, e cada 

arco dental possui: incisivos centrais (dois), incisivos laterais (dois), caninos (dois), 

molares (quatro). A troca da dentição ocorre por volta dos 6 anos de idade, com a 

finalização do processo de maneira variável: os terceiros molares (dentes do siso) 

não aparecem antes dos 16 anos de idade.

Apesar de a esfoliação (queda) dos dentes decíduos iniciar-se por volta 

dos 6 anos de idade, a erupção dos dentes permanentes acontece antes, 

por volta dos 5 anos. Como são 20 os dentes decíduos e 32 os permanen-

tes, os 6 últimos dentes de cada arco dental da dentição permanente (ter-

ceiros molares) irrompem sem que haja a esfoliação de dentes decíduos.

As estruturas anatômicas estudadas até aqui permitem a preensão e a 

mastigação do alimento. Sendo assim, fica claro que o indivíduo que 

possui alteração dessa região necessitará também de adequações na apre-

sentação, no tipo ou na forma de sua dieta (líquida, pastosa, por via ente-

ral, parenteral, entre outras).

Em condições normais de dentição, a única região que permite comuni-

cação entre o vestíbulo da boca e a cavidade própria da boca é o espaço 

retromolar, que é a região posterior aos últimos dentes molares. Essa 

região é muito utilizada para passagem de sonda alimentar nos indi-

víduos que sofrem trauma da face e precisam ficar com a mandíbula e 

a maxila fixadas em posição de oclusão dental. Por esse motivo, esse 

espaço deve ser reconhecido pelos nutricionistas.
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1.2. Língua

A língua é um órgão musculomucoso avermelhado que se localiza na cavidade pró-

pria da boca. Participa da mastigação, bem como possui destacada atuação na fona-

ção, deglutição e gustação. 

A língua possui as seguintes regiões (Fig. 7.6):

• Corpo da língua: é a maior extensão da língua. Possui uma região dor-

sal (dorso da língua), constituída por mucosa rugosa e repleta de papi-

las linguais, e uma face inferior com mucosa lisa e delgada, que é fixada 

no assoalho da boca por meio do frênulo da língua. 

• Ápice da língua: região anterior e mais móvel da língua;

• Raiz da língua: é a sua parte mais fixada e voltada para a parte oral da 

faringe. Especificamente, é a parte posterior ao sulco terminal da língua, 

o qual se encontra posteriormente às papilas circunvaladas e demarca as 

duas partes da língua. A tonsila lingual está localizada na raiz da língua.

As papilas linguais são de quatro tipos:

• Papilas circunvaladas: são grandes, achatadas e facilmente visíveis no 

indivíduo. Possuem a forma de pequenas fossas circunscritas por mucosa. 

São aproximadamente em número de doze e estão organizadas em forma 

de V invertido anteriormente ao sulco terminal da língua;

• Papilas filiformes: são pequenos filetes presentes em toda a superfície do 

dorso da língua. Desempenham apenas função tátil – são as únicas papi-

las sem função gustatória;

• Papilas fungiformes: são pequenas papilas cuja forma lembra um cogu-

melo-de-paris, pois a sua extremidade possui forma mais globosa que o res-

tante da sua estrutura. Localizam-se em toda a superfície do dorso da língua;

• Papilas folhadas: são as papilas que possuem forma de folhetos, localiza-

das nas margens laterais do dorso da língua.
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A sensibilidade gustatória é captada pelos calículos gustatórios. Entretanto, 

a captação dessa sensibilidade não é exclusividade das papilas linguais. O estudo da 

gustação será feito no Capítulo XII.

Por meio de suas glândulas, a língua produz a lipase lingual, substância capaz 

de digerir lipídeos. Entretanto, essa enzima só é ativada no ambiente ácido do estô-

mago. Dessa forma, apenas é admitida a digestão de carboidratos na boca.

Figura 7.6 – Ilustração do assoalho da boca e da língua com parte da faringe, respectivamente: 
a) face inferior da língua; b) frênulo da língua; c) prega sublingual; d) carúnculas sublinguais; 
e) ápice da língua; f) dorso da língua; g) sulco mediano da língua e papila fungiformes; h) papi-
las folhadas; i) papilas circunvaladas; j) sulco terminal da língua; k) arco palatoglosso; l) tonsila 
palatina; m) arco palatofaríngeo; n) tonsila lingual; o) prega glossoepiglótica mediana; p) epiglote.

2. Glândulas salivares

São órgãos de secreção exócrina que, com o pâncreas e o fígado, compõem o con-

junto de glândulas anexas ao tubo digestório. 
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Composta por 99 % de água, a saliva, secretada pelas glândulas salivares, desem-

penha as funções de umidificar as mucosas e o alimento durante a mastigação, 

iniciar a digestão dos amidos (por meio da secreção da amilase salivar), auxi-

liar na percepção do paladar e na prevenção de cáries. 

As glândulas salivares são divididas em menores e maiores. As menores estão 

presentes sob a mucosa de toda a boca, sendo bastante numerosas. São nomeadas 

de acordo com a região em que estão localizadas, como: da bochecha, linguais, 

labiais e palatinas. 

As glândulas salivares maiores possuem um aspecto firme, lobulado, cor róseo-

-amarelada, e sua localização é específica. Existem três pares de glândulas salivares 

maiores (Fig. 7.7):

• Glândulas parótidas: são as maiores entre elas. Estão localizadas, em sua 

maior parte, na face bilateralmente, superiormente ao músculo esterno-

cleidomastóideo, anteriormente à orelha externa e sobre o ramo da mandí-

bula. Sua secreção é conduzida até o vestíbulo da boca por meio do ducto 

parotídeo, que possui trajeto em sentido transversal e superficial em rela-

ção aos músculos masseter e bucinador, perfurando esse último músculo 

para se abrir no óstio do ducto parotídeo, especificamente na altura do 

segundo dente molar superior;

• Glândulas submandibulares: possuem a forma de C. Sua parte superfi-

cial tem a localização na parte superior do pescoço, inferior e medialmente 

ao corpo da mandíbula. Sua parte profunda está localizada no assoalho da 

boca. Assim, sua forma em C se encaixa na margem posterior do músculo 

milo-hióideo bilateralmente. Sua secreção é drenada para o assoalho da 

boca por meio do ducto submandibular, que se abre nas carúnculas 

sublinguais do assoalho da boca, imediatamente laterais ao frênulo da 

língua (Fig. 7.6 e 7.7);

• Glândulas sublinguais: estão localizadas no assoalho da boca, bilate-

ralmente e, precisamente, entre a mucosa e o músculo milo-hióideo. De 

modo diferente das outras glândulas salivares maiores, libera sua secre-

ção na cavidade própria da boca por meio de vários pequenos ductos.  
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Sua localização causa um relevo no assoalho da boca chamado prega sublin-

gual, que, além de caracterizar a presença da glândula, também revela a 

região de desembocadura de seus vários pequenos ductos (Fig. 7.6 e 7.7).

Admite-se que as glândulas salivares secretem entre um e dois litros de 

saliva por dia. Não obstante, é imperiosa a adequada mastigação dos ali-

mentos: essa atividade permite a secreção de amilase salivar por meio 

das glândulas salivares maiores (principais responsáveis) e auxilia a mis-

tura dos alimentos com a lipase lingual. 

Figura 7.7 – Ilustração da secção lateral da face e da boca: a) glândula parótida; b) ducto paro-
tídeo; c) músculo masseter; d) glândula submandibular; e) ducto submandibular; f) glândula 
sublingual; g) ductos sublinguais; h) músculo milo-hióideo (parcialmente cortado); i) músculo 
gênio-hióideo; j) ápice da língua.
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3. Faringe

Os conceitos gerais e a anatomia da parte nasal da faringe já foram discutidos no 

Capítulo VI. Aqui serão detalhadas as partes oral e laríngea da faringe. Vale desta-

car a importância destas partes já que constituem a região onde as vias respiratória 

e digestória se cruzam. É importante lembrar também que a parte nasal da faringe 

está localizada superiormente à oral, e a parte laríngea da faringe, inferiormente.

A parte oral da faringe se inicia posteriormente ao istmo das fauces, região 

delimitada pelos arcos palatoglossos. Isso quer dizer que a úvula (palato mole),  

a tonsila lingual (raiz da língua), os arcos palatofaríngeos e a tonsila palatina 

se situam na parte oral da faringe (Fig. 7.6 e 7.8).

Posteriormente à tonsila lingual e anteriormente à epiglote, existe uma depres-

são chamada valécula epiglótica. Essa estrutura é delimitada por três pregas muco-

sas que conectam a língua à epiglote, chamadas pregas glossoepiglóticas laterais 

e prega glossoepiglótica mediana (Fig. 7.6).

A estrutura da faringe é composta, sobretudo, por três músculos estriados 

esqueléticos denominados músculos constritores da faringe: o superior, o médio 

e o inferior. Esses músculos atuam na deglutição e na fonação. A parte oral da faringe 

é constituída pelo músculo constritor superior da faringe, que forma uma rafe de 

comunicação com o músculo bucinador chamada rafe pterigomandibular (fixada 

no processo pterigoide e na mandíbula). 

A parte laríngea da faringe é contínua à região oral e possui relação ana-

tômica anterior com o ádito da laringe. Suas principais estruturas são dois espaços 

denominados recessos piriformes (Fig. 7.8), localizados às laterais do ádito. Após 

a parte laríngea da faringe, o tubo digestório tem continuidade com o esôfago.

Os músculos constritores médio e inferior da faringe estão relacionados 

com a parte laríngea da faringe e com a constrição faringoesofágica (Fig. 7.8). 
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Figura 7.8 – Ilustração da secção mediana da parede posterior da faringe e da secção sagital da 
cabeça e do pescoço: a) cóanos, que se relacionam com a parte nasal da faringe; b) istmo das fau-
ces, que se relaciona com a parte oral da faringe; c) ádito da laringe, que se relaciona com a parte 
laríngea da faringe; d) constrição faringoesofágica (parte inicial do esôfago e terminal da faringe); 
e) recessos piriformes.

4. Esôfago

Antes de iniciarmos o estudo do esôfago, é essencial descrevermos que, até esse 

órgão, todo o processo mecânico para a digestão é voluntário e perceptível ao indi-

víduo, uma vez que os músculos da face, da mastigação, da bochecha e da faringe são 

estriados esqueléticos. Na margem inferior da cartilagem cricóidea ocorre a tran-

sição da faringe para o esôfago, o que permite à primeira parte do esôfago respon-

der a comandos voluntários e ser perceptível ao indivíduo. Entretanto, a partir das 
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demais regiões desse órgão, até o reto, o controle é involuntário, e não existe per-

cepção precisa dos processos que ocorrem ali. 

A túnica mucosa do tubo digestório possui especificidades regionais, do esô-

fago ao canal anal. Entretanto, sua túnica muscular é comum, apesar de efetuar uma 

atividade bastante especializada denominada peristaltismo. Didaticamente, a túnica 

muscular é dividida em: camada muscular longitudinal, que é externa, e camada 

muscular circular, localizada internamente.

As camadas musculares longitudinal e circular são vastamente admi-

tidas na anatomia, embora esses músculos sejam formados por fibras 

helicoidais curtas e longas. Assim, o tubo digestório realiza um estrei-

tamento para processar o peristaltismo.

O esôfago é um tubo muscular, de cor rósea, pálida, e com mucosa vasta. Pos-

sui a função de encaminhar o bolo alimentar para o estômago. Quando o indivíduo 

não está se alimentando, é possível verificar, em corte transversal, que a mucosa 

toma a sua luz formando um aspecto de estrela, assemelhando-se, também, a uma 

carambola cortada transversalmente. Esse aspecto da mucosa evita a regurgitação 

do conteúdo gástrico para o esôfago. 

O esôfago mede aproximadamente 24 cm de comprimento e se estende pelo 

pescoço, pelo tórax e pelo abdome, assim se denominando: parte cervical, torá-

cica e abdominal do esôfago (Fig. 7.8 e 7.9).

A parte cervical do esôfago é muito curta, ocupando apenas o nível da vér-

tebra C VII. Lembre-se de que essa parte responde a estímulos voluntários e é per-

ceptível ao indivíduo quando do ato da deglutição, porque é composta por músculos 

estriados esqueléticos. 

A parte torácica do esôfago abrange o maior comprimento desse órgão. 

Suas principais relações anatômicas são (Fig. 7.9): anteriormente, com o músculo 
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traqueal; a partir da formação dos brônquios, o esôfago se relaciona anterior-

mente com o pericárdio e o coração até se desviar ligeiramente para a esquerda 

e atravessar o diafragma no hiato esofágico; até o desvio do esôfago, tanto a 

parte cervical quanto a torácica possuem a coluna vertebral como relação pos-

terior; ainda, numa parte do trajeto no tórax, o esôfago possui relação lateral com 

a aorta, à sua esquerda. 

Após o hiato esofágico, inicia-se a parte abdominal do esôfago, que mede 

apenas 2,5 cm e logo se abre no estômago por meio do óstio cárdico (Fig. 8.3).

Osteófitos são projeções ósseas anormais das margens das vértebras 

(conhecidas leigamente como bicos de papagaio). Pela relação anatômica 

posterior do esôfago com a coluna vertebral, esses osteófitos podem tra-

zer incômodo ao indivíduo quando da deglutição e se tornar um empe-

cilho à alimentação oral.

A parte abdominal do esôfago pode ser herniada (projetada) através 

do hiato esofágico do diafragma em direção ao tórax, ou até mesmo 

levar consigo o fundo do estômago. Essa condição é chamada hérnia 

de hiato. Não estão absolutamente claras as causas dessa doença, con-

tudo o nutricionista é elementar na elaboração de dietas para esses casos.

O esôfago possui três constrições (Fig. 7.9): a primeira é na região cervical, 

onde há transição entre o músculo constritor inferior da faringe e a musculatura do 

esôfago (constrição faringoesofágica); a segunda constrição ocorre no tórax pela 

relação anterior que o esôfago tem com o brônquio principal esquerdo e o arco da 

aorta (constrição broncoaórtica); a terceira é quando o esôfago atravessa o hiato 

esofágico do diafragma (constrição diafragmática). 
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Por muito tempo foi admitida a existência de esfíncteres esofágicos 

superior e inferior, que seriam relativos à primeira e à terceira cons-

trição do esôfago. Mas não existe uma musculatura circular específica 

nessas regiões com o papel funcional de esfíncter, para regular a passa-

gem de substâncias, o que as constrições de fato não realizam. Contudo, 

a contrição diafragmática evita refluxos do conteúdo gástrico 

para o esôfago.

Figura 7.9 – Ilustração das partes do esôfago e das suas constrições: a) parte cervical do esô-
fago; b) parte torácica do esôfago; c) parte abdominal do esôfago; d) constrição faringoesofágica; 
e) constrição broncoaórtica; f) constrição diafragmática.
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5. Deglutição

A deglutição é uma combinação programada de movimentos voluntários e involun-

tários, que aqui será didaticamente separada em fases:

• Fase preparatória: é caracterizada pela mastigação e pela formação do 

bolo alimentar, o qual é uma massa de textura pastosa que necessita de uma 

digestão química mais especializada. Tem fim quando o bolo fica repou-

sado sobre o dorso da língua contra o palato duro;

• Fase de transferência: tem início com o deslocamento da língua em sen-

tido superior e posterior, que conduz o bolo alimentar contra o palato 

duro e, ulteriormente, o palato mole. Esse movimento resulta na contra-

ção involuntária do palato mole e da úvula, elevando-os, fazendo com que 

o bolo seja conduzido à parte oral da faringe e evitando que ele adentre a 

parte nasal da faringe; 

• Fase faríngea: os músculos do pescoço e os constritores da faringe ele-

vam a laringe e alargam a faringe e a parte cervical do esôfago para o rece-

bimento do bolo. A língua termina a sua atuação propelindo o bolo de 

forma que este atravesse o istmo das fauces e chegue à valécula epiglótica. 

A epiglote é flexionada passivamente pelo movimento da língua e do bolo, 

e isso evita que o alimento atravesse o ádito da laringe13. A maior parte 

do bolo é conduzida lateralmente para os recessos piriformes da parte 

laríngea da faringe; 

• Fase esofágica: o bolo alimentar chega à parte cervical do esôfago para, 

adiante, ser propelido por peristaltismo ao estômago.

13  Recentes estudos perceberam que as pregas ariepiglóticas e a glote também são fechadas por 
músculos da laringe controlados de maneira involuntária, e esse mecanismo também auxiliaria 
a prevenir a entrada de alimentos na laringe. Há ainda a hipótese de que esse fechamento ocorra 
de formas diferentes, de acordo com o tipo de alimento, mas esses mecanismos não estão total-
mente esclarecidos.
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A sucção e a deglutição são movimentos programados, complexos e 

inatos ao humano; todavia, os recém-nascidos apresentam um reflexo 

abrupto de defesa (reflexo de extrusão) contra alimentos sólidos, a fim 

de evitar engasgos. Entre o quarto e sexto mês de idade esse reflexo é 

atenuado, permitindo que sejam inseridos alimentos pastosos na dieta 

da criança, de modo a auxiliar no desenvolvimento da mastigação e da 

deglutição voluntárias. Somente entre o sétimo e nono mês de vida é 

que a criança, mesmo sem uma dentição decídua completa, já realiza 

movimentos mastigatórios.

Como parte do alimento descende medianamente na parte laríngea 

da faringe, pode ocorrer de o indivíduo deglutir e inspirar ao mesmo 

tempo. Nesse caso, o alimento será projetado no ádito da laringe, o 

que, em condição de saúde normal, vai resultar numa tosse potente o 

bastante para projetar aquele alimento para fora do corpo. Caso o bolo 

alimentar possua partículas pontiagudas (ex.: espinhas de peixes, ossos 

de aves), elas podem ficar presas na passagem pela valécula epiglótica e 

produzir engasgos ou infecções.

As condições clínicas relativas à deglutição são genericamente deno-

minadas disfagias e influenciam drasticamente a qualidade de vida do 

indivíduo. A maior parte das disfagias está associada a doenças mais 

complexas, e, nesses casos, alterações da deglutição podem afetar o 

estado nutricional do indivíduo e agravar a doença primária. Ainda, as 

disfagias podem ser causa de morbidade e mortalidade quando consi-

derados os riscos de aspiração dos alimentos e líquidos ou de refluxos 

gastroesofágicos.
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EXERCÍCIOS

Sistema digestório: parte supradiafragmática

Teóricos

1) Cite a composição básica do sistema digestório.

2) Cite os órgãos que compõem o sistema digestório.

3) Cite as partes do sistema digestório e os órgãos que as constituem.

4) Descreva as funções do sistema digestório.

5) Cite a relação funcional existente entre as partes do sistema digestório e a die-

tética/intervenção nutricional.

6) Cite a função da boca.

7) Cite: 

a) Os ossos que compõem a boca;

b) As estruturas que compõem a articulação temporomandibular.

8) Descreva os músculos da mastigação.

9) Descreva as estruturas da face relacionadas à boca.

10) Descreva os músculos da face que estão relacionados à boca.

11) Descreva os limites e aberturas da boca, tendo como referência os arcos dentais.

12) Cite a função específica dos dentes.

13) Cite o número de dentes presentes no adulto. Cite os dentes que compõem um 

arco dental e como eles estão alojados na boca.

14) Descreva as regiões do dente.

15) Descreva a estrutura dos dentes.

16) Cite os dentes que compõem a dentição decídua. Cite as funções dessa dentição.

17) Cite a função da língua.

18) Descreva as estruturas da língua.

19) Descreva as papilas linguais.

20) Discorra sobre a sensibilidade gustatória.
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21) Cite a forma como a língua contribui para a digestão.

22) Cite as funções das glândulas salivares.

23) Cite os tipos de glândulas salivares e seus nomes.

24) Descreva as glândulas salivares maiores.

25) Cite a forma específica como as glândulas salivares contribuem para a digestão.

26) Cite as estruturas que compõem o istmo das fauces.

27) Cite a localização da valécula epiglótica.

28) Cite os músculos que compõem a faringe e as suas relações com a boca e laringe.

29) Explique a constituição da constrição faringoesofágica.

30) Cite as mudanças estruturais e funcionais que ocorrem no sistema digestório 

a partir do esôfago.

31) Descreva o esôfago e suas partes.

32) Discorra sobre as relações anatômicas do esôfago.

33) Cite as constrições do esôfago e suas relações anatômicas.

34) Discorra sobre a deglutição.

Práticos

No indivíduo vivo

(Adaptado do roteiro de estudos do Prof. Dr. Edson Aparecido Liberti, da Universidade de 

São Paulo) Para execução desta aula prática, é indispensável que todos os envolvidos nas 

observações estejam portando luvas estéreis, gaze, abaixador de língua e lanterna. O exame 

deve ser executado com seriedade e paciência. A inspeção, a palpação e o apontamento das 

estruturas anatômicos em si próprio e em demais indivíduos fazem parte de um bom aprendi-

zado. Lembre-se de que os materiais já utilizados em uma pessoa não podem ser reutilizados. 

1) Localize no colega e aponte com o abaixador de língua os lábios superior e infe-

rior, o ângulo da boca e a rima da boca. Verifique também o filtro e o tubér-

culo do lábio superior. 
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2) Palpe levemente a região anteroinferior do lóbulo da orelha e a região posterior 

do ângulo da mandíbula para identificação discreta da glândula parótida. Rea-

lize cuidadosamente a palpação do pescoço, imediatamente inferior ao corpo 

da mandíbula, para identificar a glândula submandibular.

3) Solicite ao colega o ato de ocluir os dentes para palpar o músculo masseter e o 

temporal, na região entre arco zigomático e o ângulo da mandíbula e na fossa 

temporal, respectivamente.

4) Na boca, tracione os lábios para inspecionar o vestíbulo da boca e a cavidade 

própria da boca. Aproveite para verificar a presença do frênulo do lábio infe-

rior e do lábio superior. Com o uso da gaze, seque levemente a mucosa do lábio 

inferior a fim de verificar a salivação que ocorrerá pelas glândulas labiais (glân-

dulas salivares menores). Isto também pode ser feito na mucosa do vestíbulo 

da boca e palato. 

5) Insira um dedo no vestíbulo da boca até alcançar e palpar o espaço retromolar 

(posteriormente). Utilizando o abaixador de língua, afaste a bochecha e iden-

tifique o óstio do ducto parotídeo no vestíbulo da boca, na altura do segundo 

molar superior. 

6) Observe os dentes, palpe as suas coroas para conferir a sua rigidez e conte-os 

a fim de identificá-los em ordem: incisivos, caninos, pré-molares e molares. 

7) Identifique ápice, corpo, dorso, face inferior e raiz da língua. Solicite ao colega 

que projete a língua para a região externa e realize a palpação da língua a fim 

de perceber as características rugosa e lisa, de acordo com a região. 

8) Com a gaze seque o dorso da língua e tente realizar a identificação das papilas 

linguais, principalmente as valadas, a fim de delimitar o sulco terminal. Com 

o abaixador de língua identifique também o arco palatoglosso, o arco palatofa-

ríngeo e a tonsila palatina. 

9) No assoalho da boca identifique a fixação da língua nessa região por meio do 

frênulo da língua, o óstio do ducto da glândula submandibular se abrindo na 

carúncula sublingual e, lateralmente a esta, a prega sublingual, que faz referên-

cia à glândula sublingual e à desembocadura de seus ductos no assoalho da boca. 
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10) Ainda no assoalho da boca, palpe as estruturas supracitadas e, com auxílio da gaze, 

seque a região para verificar a secreção das glândulas submandibular e sublingual.

11) Na cavidade própria da boca observe e palpe o palato duro para perceber as 

pregas transversas e a papila incisiva, posteriormente aos dentes incisivos cen-

trais superiores. Com cuidado, estenda sua palpação posteriormente para apre-

ciar o palato mole. No palato mole observe a proeminência mucosa e muscular 

mediana denominada úvula.

12) Solicite novamente que o colega projete firmemente a língua para fora da boca 

dizendo “ahhhhhhhh” e utilize o abaixador de língua (com cuidado, para evitar 

sensação de vômito) sobre o dorso da língua na tentativa de identificar a epi-

glote, a valécula epiglótica e as pregas glossoepiglóticas mediana e laterais. Em 

poucos indivíduos conseguimos observar essas estruturas sem auxílio do abai-

xador de língua.

Na peça anatômica

Com auxílio das imagens do Manual e de atlas de anatomia, identifique as seguintes 

estruturas
14

.

1) Ossos que constituem a boca: maxilas, palatinos e mandíbula. Especificamente: 

os processos alveolares da maxila e da mandíbula, o processo condilar da man-

díbula, o processo coronoide da mandíbula, o ramo da mandíbula, o ângulo da 

mandíbula e o corpo da mandíbula.

2) Articulação temporomandibular: o disco da ATM, o processo condilar da 

mandíbula e a fossa mandibular do osso temporal.

3) Músculos da face: orbicular da boca, levantador do lábio superior e da asa do 

nariz, zigomáticos menor e maior, risório, abaixador do ângulo da boca, abai-

xador do lábio inferior, mentual e bucinador.

14  Quando não identificável na peça anatômica, faça-o apenas no atlas de anatomia.
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4) Músculos da mastigação: pterigóideos medial e lateral, masseter e temporal.

5) Boca: 

a) Vestíbulo da boca e cavidade própria da boca;

b) Parede anterior: lábio superior e inferior; tubérculo do lábio superior, fil-

tro do lábio superior, frênulos do lábio superior e inferior, ângulo da boca, 

rima da boca;

c) Parede lateral: bochecha, mucosa da bochecha, músculo bucinador;

d) Parede superior (teto): palato duro, pregas transversas do palato duro, 

papila incisiva, palato mole, úvula;

e) Parede inferior (assoalho): mucosa do assoalho da boca, carúncula sublin-

gual, pregas sublinguais, frênulo da língua e músculo milo-hióideo;

f) Istmo das fauces (posteriormente): arco palatoglosso; 

g) Dentes: raiz, colo e coroa; cemento, esmalte, dentina e polpa. Dentes inci-

sivos (oito), caninos (quatro), pré-molares (oito), molares (doze);

h) Língua: raiz, dorso, ápice e face inferior. Papilas linguais: filiformes, fun-

giformes, circunvaladas e folhadas. O sulco mediano e terminal da língua, 

o frênulo da língua e a tonsila lingual;

i) Glândula parótida, ducto parotídeo, óstio do ducto parotídeo; 

j) Glândula submandibular, ducto submandibular e carúncula sublingual; 

k) Glândula sublingual e pregas sublinguais. 

6) Faringe: 

a) Parte nasal: tonsila faríngea, toro tubário; 

b) Parte oral da faringe: tonsilas palatinas, arco palatofaríngeo, tonsila lin-

gual e úvula; 

c) Parte laríngea da faringe, valécula epiglótica, pregas glossoepiglóticas, 

recesso piriforme, constrição faringoesofágica (transição).

7) Esôfago:

a) Parte cervical: constrição faringoesofágica;

b) Parte torácica: relações anatômicas com a traqueia, brônquio principal 

esquerdo (constrição broncoaórtica), coração e coluna vertebral;

c) Parte abdominal: hiato esofágico (constrição diafragmática).
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CAPÍTULO VIII

Sistema digestório: 
parte infradiafragmática

Josemberg da Silva Baptista

Introdução

Pela divisão didática estabelecida no capítulo VII, os órgãos contidos inferiormente 

ao diafragma constituem a parte infradiafragmática do sistema digestório. A região 

abdominal contém a maior parte desses órgãos, com exceção do reto e o canal anal, 

que se localizam na região pélvica.

A cavidade abdominal é limitada superiormente pelo diafragma; posterior-

mente, pela parte lombar da coluna vertebral, músculos psoas maior e quadrado do 

lombo (descritos de medial para lateral); anterolateralmente, pelos músculos oblí-

quo externo, oblíquo interno e transverso do abdome (descritos de superficial para 

profundo); anteriormente, pelos músculos retos do abdome. Inferiormente a cavi-

dade abdominal é aberta, o que permite a sua comunicação com a cavidade pélvica.

 Em virtude da dimensão da região e do número de órgãos que a compõem, 

é imperioso delinear regiões no abdome para descrevê-los. Assim, utilizando pla-

nos anatômicos (linhas imaginárias) que atravessam o umbigo transversal e media-

namente, poderemos segmentar o abdome em quatro quadrantes: quadrantes 

superiores direito e esquerdo e quadrantes inferiores direito e esquerdo –  
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os quadrantes superiores são parcialmente protegidos pelas costelas e pelos arcos 

costais, e os quadrantes inferiores o são pelo osso do quadril.

A serosa presente na cavidade abdominal é chamada peritônio. Essa estrutura 

é brilhosa, transparente, úmida e possui forma sacular, similar à pleura e ao pericár-

dio, exceto em relação ao tamanho, pois, além de estar presente em toda a cavidade 

abdominal, o peritônio se estende para a cavidade pélvica, constituindo-se, portanto, 

como a maior serosa do corpo. Possui função de proteção, fixação e facilitação da 

mobilidade dos órgãos abdominais.

O peritônio está distribuído em duas lâminas: uma fixada às paredes do abdome 

e da pelve, denominada peritônio parietal, e outra fixada aos órgãos, chamada 

peritônio visceral (Fig. 8.1 e 8.2). 

Na fase embriológica, os órgãos da cavidade abdominal e pélvica invaginam 

de maneira heterogênea o saco peritoneal. Dessa forma, convencionou-se deno-

minar peritoneal o órgão predominantemente revestido por essa serosa, e aquele 

que não possui a sua superfície majoritariamente revestida por peritônio é chamado 

órgão extraperitoneal.

Também de modo similar à pleura e ao pericárdio, entre as lâminas parietal e 

visceral do peritônio ocorre a cavidade peritoneal, virtual, cujo conteúdo é uma 

fina película de líquido peritoneal, que mantém essa serosa úmida e permite que 

os órgãos da região deslizem facilmente quando movimentados.

Os omentos e mesos são formações do peritônio que permitem a mobili-

dade e fixação dos órgãos na cavidade abdominal. Os omentos são pregas peritoneais 

que ocorrem entre vísceras, e os mesos são pregas peritoneais que fixam determi-

nada víscera à parede do abdome. Essas pregas contêm vasos sanguíneos e linfáti-

cos que servem ao órgão; elas também são sítios para armazenamento de gordura 

em quantidade e forma variável. Portanto, seu aspecto pode variar de acordo com 

a dieta do indivíduo. 

Para o nosso estudo, é importante conhecer as seguintes formações perito-

neais (Fig. 8.1 e 8.2):
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• Omento maior: possui forma similar a um manto ou cortina e está fixado 

entre a curvatura maior do estômago e o colo transverso do intestino grosso. 

Sua extensão, em geral, é capaz de recobrir as alças do intestino delgado;

• Omento menor: conecta a curvatura menor do estômago e a parte supe-

rior do duodeno com a face visceral do fígado;

• Mesentério: fixa a maior parte do intestino delgado à parede posterior 

do abdome;

• Mesocolo transverso: conecta o colo transverso do intestino grosso à 

parede posterior do abdome;

• Mesocolo sigmoide: fixa o colo sigmoide do intestino grosso à parede 

posterior do abdome.

Ao dissecar a parede anterolateral do abdome, ou quando da realização de 

laparotomia (abertura cirúrgica da parede do abdome), com interesse de transpor a 

lâmina parietal do peritônio, obtém-se a entrada na cavidade peritoneal. Nesta, a pri-

meira estrutura que se destaca é o omento maior, graças à sua dimensão. O omento 

menor será visualizado entre o fígado e o estômago como uma dupla lâmina bri-

lhante de peritônio. Ao rebater-se superiormente o omento maior e o colo trans-

verso, é possível perceber que este é fixado pelo mesocolo transverso e visualizar o 

intestino delgado numa posição central em relação ao intestino grosso. A manipula-

ção do intestino delgado permite notar a sua fixação na parede posterior do abdome 

pelo mesentério (Fig. 8.1 e 8.2).

Na região infradiafragmática, o tubo digestório possui duas características 

comuns em toda sua extensão: estratos da parede (túnica serosa, muscular e mucosa) 

similares ao do esôfago (Capítulo VII) e presença de nodos linfáticos. 

Expostos esses conceitos iniciais, prossegue-se com a descrição específica dos 

órgãos infradiafragmáticos do sistema digestório de acordo com o caminho do bolo 

alimentar.
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Figura 8.1 – Ilustração da cavidade abdominal após rebatido o omento maior (1) e da cavidade 
abdominal após retirada da maior parte dos órgãos peritoneais (2): a) omento maior; b) colo trans-
verso (peritoneal); c) mesocolo transverso; d) jejuno (peritoneal); e) mesentério; f) colo ascendente 
(extraperitoneal); g) íleo (peritoneal); h) colo descendente (extraperitoneal); i) colo sigmoide (peri-
toneal); j) mesocolo sigmoide; k) diafragma; l) peritônio parietal; m) parte abdominal do esôfago 
(peritoneal); n) glândula suprarrenal direita (extraperitoneal); o) rim direito (extraperitoneal); 
p) duodeno (extraperitoneal); q) baço (peritoneal); r) glândula suprarrenal esquerda (extraperito-
neal); s) pâncreas (extraperitoneal). Note que a estrutura acinzentada representa o peritônio, que 
recobre parcialmente os órgãos ditos extraperitoneais e a maior parte daqueles ditos peritoneais.
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Figura 8.2 – Ilustração da cavidade abdominal em secção mediana: a) músculo reto do abdome; 
b) fígado (peritoneal); c) omento menor; d) estômago (peritoneal); e) mesocolo transverso; f) colo 
transverso; g) omento maior; h) cavidade peritoneal; i) pâncreas (extraperitoneal); j) duodeno 
(extraperitoneal).

1. Estômago 

O estômago é um órgão cavitário, peritoneal, de aspecto flácido, de cor rósea, 

pálida, e predominantemente situado no quadrante superior esquerdo do abdome. 

Quando vazio, possui forma similar à da letra J, porém, quando cheio, lembra 
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verdadeiramente um saco globuliforme. Sua forma é variável entre um órgão mais 

verticalizado (em indivíduos longilíneos) e mais horizontalizado (em indivíduos 

brevilíneos). Suas funções incluem a digestão, especialmente o início da digestão 

das proteínas e gorduras, e absorção de pequenas moléculas e de alguns fármacos.

Quanto à estrutura do estômago, sua túnica muscular possui fibras com orien-

tação circular, longitudinal e oblíqua, o que permite melhor mistura do suco 

gástrico ao bolo alimentar e proporciona elasticidade para a constante variação de 

volume do estômago. A túnica mucosa desse órgão produz muco o bastante para 

suportar o ambiente ácido e possui pregas gástricas quando vazio, mas, quando 

repleto de alimento, estas tendem a desaparecer em virtude da distensão. 

A ação enzimática resultante da mistura do suco gástrico ao bolo alimentar 

transforma este numa massa semilíquida chamada quimo.

O tamanho e a forma do estômago também estão relacionados aos hábi-

tos alimentares do indivíduo: aquele que faz poucas e grandes refeições 

possui estômago dilatado, e aquele que faz várias pequenas refeições 

possui um órgão menor. Isso ocorre porque o estômago possui túnica 

muscular, a qual permite que ele seja tanto alongado quanto encurtado. 

A saciedade tem relação com o tamanho e a forma do estômago, uma vez 

que esse tipo de estímulo é parcialmente originado em virtude da dila-

tação das paredes desse órgão, ou seja, após o bolo alimentar chegar ao 

estômago e dilatá-lo, é originado um impulso nervoso que indica ao sis-

tema nervoso central que o estômago está repleto – sendo assim, o indi-

víduo está “saciado”. Em uma das técnicas de reeducação alimentar, 

o nutricionista atua recomendando ao paciente a ingestão de alimentos 

menos calóricos (como vegetais e legumes), para preencher o estômago 

e estimular a sensação de saciedade. A intenção é de que, com a adesão 
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ao tratamento, ocorra a regressão do estado anatômico do estômago, e 

o indivíduo possa sentir saciedade com um volume menor de alimentos.

A anatomia externa do estômago revela duas margens: a curvatura menor, 

côncava, localizada à direita, relacionada à face visceral do fígado, é o local onde 

ocorre a fixação do omento menor; e a curvatura maior, convexa, à esquerda, rela-

cionada com o baço superiormente e com o colo transverso do intestino grosso infe-

riormente, é onde há a inserção do omento maior (Fig. 8.3).

O esôfago se abre na região da cárdia do estômago, especificamente no óstio 

cárdico (Fig. 8.3). A transição esofagogástrica é demarcada na mucosa pela linha Z, 

que evidencia as diferenças entre a morfologia da mucosa do esôfago e a da mucosa 

do estômago, sobretudo no que tange à resistência ao conteúdo ácido do estômago.

Quando ocorre refluxo do quimo para o esôfago, o indivíduo relata 

pirose (queimação, azia), em virtude de a túnica mucosa desse órgão 

não ser preparada para receber conteúdo ácido.

O fundo gástrico é a região anatômica superior à cárdia. A parte final e afu-

nilada do estômago é denominada parte pilórica. O piloro é a extremidade final do 

estômago, em transição para o intestino delgado; possui musculatura circular refor-

çada, denominada músculo esfíncter do piloro, capaz de controlar, após a finaliza-

ção da digestão, o tráfego do quimo para o intestino delgado. A região compreendida 

entre a cárdia e a parte pilórica é chamada corpo gástrico (Fig. 8.3). 

O estômago possui ainda as seguintes relações anatômicas: o fundo gástrico se 

relaciona com a cúpula diafragmática esquerda; a parede anterior, com o arco cos-

tal esquerdo; e a parede posterior, com o pâncreas (Fig. 8.3).
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Figura 8.3 – Ilustração do exterior e interior do estômago, suas partes e estruturas adjacentes: 
a) parte abdominal do esôfago; b) cárdia; c) fundo gástrico; d) corpo gástrico; e) antro; f) piloro 
(antro e piloro formam a parte pilórica do estômago); g) parte superior do duodeno; h) pre-
gas gástricas; i) curvatura menor; j) curvatura maior; k) região do canal pilórico (com músculo 
esfíncter do piloro).

2. Intestino delgado

O intestino delgado é um órgão tubular de aspecto macio, de cor róseo-averme-

lhada, com aproximadamente 3 metros no vivente e 6,5 metros no cadáver (em 

virtude da perda do tônus da musculatura lisa, o intestino delgado se torna mais 

alongado). Genericamente está localizado na região central do abdome, profunda-

mente à região umbilical, e é margeado pelo intestino grosso. Suas funções incluem 

completar a digestão, especialmente realizando a mistura do quimo com a bile e o 

suco pancreático, e absorver a maior parte dos nutrientes consumidos – apro-

ximadamente 95 % da absorção ocorre no intestino delgado. Dentre esses nutrientes 

as gorduras são absorvidas e direcionadas para o sistema circulatório por meio dos 

vasos lácteos (rever detalhes no Capítulo V). Outras substâncias são absorvidas e 
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direcionadas para a circulação porta do fígado em virtude da necessidade de meta-

bolismo no fígado para se tornarem bioativas às células.

O intestino delgado é dividido em: duodeno, jejuno e íleo (Fig. 8.1, 8.2, 8.4 e 8.5). 

2.1. Duodeno

O duodeno é a parte inicial do intestino delgado, mede aproximadamente 24 cm 

de comprimento no cadáver e se localiza no quadrante superior direito do abdome.  

É a única parte do intestino delgado que é extraperitoneal. Estende-se da parte 

pilórica do estômago até a flexura duodenojejunal em uma forma parecida com 

a da letra G. Sendo assim, o duodeno possui as seguintes partes: superior, descen-

dente, horizontal e ascendente, a qual é finalizada na flexura duodenojejunal 

(Fig. 8.4). A cabeça do pâncreas está fixada no interior da sua forma em G, o que 

repercute na sua principal relação anatômica (Fig. 8.10).

Na parte descendente do duodeno, as pregas transversais são interrompidas 

pela presença da papila maior do duodeno. É nessa papila que ocorre a desembo-

cadura da ampola hepatopancreática (formada pela união do ducto colédoco e 

pancreático). Por sua vez, a ampola hepatopancreática conduz a bile e o suco pan-

creático para serem secretados na parte descendente deste órgão. Essa papila pos-

sui um esfíncter que é mantido sobre contração tônica e só é aberto quando o quimo 

atravessa o canal pilórico. 

Ainda na parte descendente do duodeno, contudo superiormente à papila maior 

do duodeno, ocorre, de modo variável, a presença da papila menor do duodeno, 

onde desemboca o ducto pancreático acessório (Fig. 8.4, 8.9 e 8.10).



154Capítulo VIII  ·  Manual de anatomia humana para estudantes de nutrição

Figura 8.4 – Ilustração da dissecção parcial do duodeno e estruturas adjacentes: a) parte pilórica 
do estômago; b) canal pilórico; c) parte superior do duodeno; d) parte descendente do duodeno; 
e) parte horizontal do duodeno; f) parte ascendente do duodeno; g) flexura duodenojejunal; 
h) jejuno; i) cabeça do pâncreas; j) ducto colédoco; k) ducto pancreático principal; l) papila maior 
do duodeno; m) ducto pancreático acessório; n) papila menor do duodeno.

2.2. Jejuno

O jejuno é a segunda parte do intestino delgado. Inicia-se na flexura duodenojeju-

nal, mas não possui um limite anatômico com o íleo (Fig. 8.1 e 8.2). Localiza-se  

predominantemente no quadrante superior esquerdo do abdome, mede cerca de 

2,5 metros de comprimento no cadáver, é peritoneal e, portanto, está fixado na 

parede posterior do abdome pelo mesentério. 

A principal característica anatômica do jejuno é possuir a mucosa repleta 

de pregas circulares, o que aumenta sua superfície de contato e lhe permite uma 

maior absorção de substâncias – essa característica o diferencia do íleo. 
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2.3 Íleo

O íleo é a terceira parte do intestino delgado. Localiza-se predominantemente no 

quadrante inferior direito do abdome, em relação com a fossa ilíaca direita, e alcança 

cerca de 3,5 metros de comprimento no cadáver. Como está em continuação ao jejuno, 

é peritoneal, fixado à parede posterior do abdome pelo mesentério, e termina na 

papila ileal do ceco (no cadáver é chamada valva ileal) (Fig. 8.1, 8.2, 8.5 e 8.6). 

Embora a divisão entre jejuno e íleo não seja possível, a mucosa do íleo possui 

menos pregas circulares, o que reduz a superfície de contato e restringe a absor-

ção de substâncias. Outro diferencial do íleo é possuir, na região submucosa, nódu-

los linfáticos agregados (placas de Peyer) em forma de discos, que garantem a 

imunidade para a região.

3. Intestino grosso

O intestino grosso é um órgão com aspecto flácido, tubular, de cor rósea, pálida, que 

se estende da região ileocecal até o ânus e mede aproximadamente 1,5 metro de 

comprimento em cadáveres. Constitui a parte terminal do canal alimentar e é onde 

o quimo leva mais tempo para ser processado. Suas funções compreendem a absor-

ção de água e pequenas moléculas, como algumas vitaminas, e a transformação 

do quimo em fezes semissólidas.

Nessa parte do tudo digestório a túnica muscular é modificada de modo a 

formar fitas musculares chamadas tênias do colo e regiões dilatadas denomina-

das saculações do colo. A disposição dessas duas estruturas confere um aspecto de 

“sanfona” ao intestino grosso. Os apêndices omentais do colo são projeções sacu-

lares preenchidas por gordura e tecido linfoide e que atuam na imunidade do órgão. 

A mucosa do intestino grosso não revela uma característica pregueada em demasia, 

apenas pregas incompletas, denominadas pregas semilunares do colo – todas as 

estruturas supracitadas constituem características específicas do intestino grosso em 

comparação ao intestino delgado (Fig. 8.5 e 8.6).
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O intestino grosso é dividido em seis partes:

• Ceco: é a parte inicial e dilatada do intestino grosso, extraperitoneal, 

localizada no quadrante inferior direito do abdome. Possui relação com a 

fossa ilíaca direita. A papila ileal é a projeção da parte terminal do íleo 

no interior do ceco. A formação de uma papila representa a existência de 

uma musculatura circular que controla a passagem do quimo do íleo para 

o ceco, de modo a não permitir o seu refluxo, mas sem funcionar como 

esfíncter. Inferiormente à junção ileocecal se projeta uma estrutura cilin-

droide constituída por tecido linfoide denominada apêndice vermiforme 

(Fig. 8.5 e 8.6);

A apendicectomia é o procedimento cirúrgico para a retirada do apên-

dice vermiforme quando este é acometido por processos inflamatórios/

infecciosos que culminam na apendicite. A alimentação e a defesa da 

região não são comprometidas pela ausência dessa estrutura.

• Colo ascendente: é a segunda parte do intestino grosso, extraperitoneal, 

que ascende na região lateral dos quadrantes inferior e superior do antí-

mero direito do abdome. Continua-se do ceco, inferiormente, à flexura 

direita do colo, superiormente (Fig. 8.5);

• Colo transverso: é a terceira parte do intestino grosso, peritoneal, loca-

lizado transversalmente nos quadrantes superiores do abdome (direito e 

esquerdo) entre as flexuras direita e esquerda do colo. Possui fixação 

na parede posterior do abdome pelo mesocolo transverso. O omento 

maior está fixado na margem oposta à do mesocolo transverso 

(Fig. 8.1, 8.2 e 8.5);

• Colo descendente: é a quarta parte do intestino grosso, extraperitoneal, 

localizado na região lateral dos quadrantes superior e inferior do antímero 
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esquerdo do abdome. Estende-se da flexura esquerda do colo ao colo 

sigmoide (Fig. 8.5); 

• Colo sigmoide: é a quinta parte do intestino grosso, peritoneal, localizado 

predominantemente no quadrante inferior esquerdo do abdome. Possui 

a forma de um S e continua-se com o reto. Uma vez que é peritoneal, o 

colo sigmoide é móvel e fixado à parede posterior do abdome pelo meso-

colo sigmoide (Fig. 8.1, 8.2 e 8.5);

• Reto e canal anal: não possuem as saculações, as tênias e os apêndices 

omentais, mas apresentam a característica comum das túnicas muscula-

res longitudinal e circular do restante do trato digestório. Formam a sexta 

parte do intestino grosso e são extraperitoneais. O reto inicia-se no nível 

da terceira vértebra sacral (S III) e, portanto, está localizado na cavi-

dade pélvica. O canal anal constitui os 4 cm finais do sistema digestório e 

está localizado no períneo, e não na cavidade pélvica. No reto os restos 

da digestão são acumulados e continuam sendo desidratados a fim 

de preparar as fezes, as quais só passarão pelo canal anal no momento da 

defecação. No homem o reto relaciona-se com a próstata anteriormente 

e na mulher relaciona-se com o colo do útero e a vagina anteriormente – 

por esse motivo, situações de constipação na mulher podem refletir nega-

tivamente na relação sexual. O canal anal possui pregas longitudinais em 

sua mucosa denominadas colunas anais; entre as colunas se localizam 

espaços denominados seios anais; a parte mais inferior dos seios anais é 

provida pelas válvulas anais. O ânus é o orifício de passagem entre o 

canal anal e o meio externo, visualizado no períneo; é provido pelo mús-

culo esfíncter interno do ânus, oriundo da túnica muscular circular do 

tubo digestório (musculatura lisa, involuntária) e pelo músculo esfíncter 

externo do ânus, provido por parte dos músculos do diafragma da pelve 

(musculatura estriada esquelética, voluntária). Essa musculatura esfincté-

rica mantém uma contração tônica para conter as fezes – isso confere 

a característica enrugada ou pregueada do ânus (Fig. 8.7). 
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O plexo venoso retal interno é um conjunto de veias presente na 

mucosa da região das colunas, válvulas e seios anais. O prolapso da 

túnica mucosa oriunda da estase venosa ou da inflamação desses vasos 

é denominado hemorroidas. As hemorroidas podem sangrar e originar 

muita dor no indivíduo. Muitos fatores são levados em consideração 

para determinar a origem das hemorroidas, entre eles o fator genético 

e o tipo de alimentação – este é determinante no controle da condição 

e na melhora da qualidade de vida do indivíduo.

Figura 8.5 – Ilustração do intestino grosso e estruturas adjacentes: a) íleo; b) ceco; c) colo ascen-
dente; d) flexura direita do colo; e) mesocolo transverso; f) colo transverso; g) omento maior; 
h) flexura esquerda do colo; i) jejuno; j) colo descendente; k) mesentério; l) colo sigmoide; 
m) mesocolo sigmoide.
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Figura 8.6 – Ilustração da dissecção parcial da transição entre intestino delgado e grosso, na 
região ileocecal: a) íleo; b) óstio ileal; c) ceco; d) apêndice vermiforme; e) colo ascendente; f) pre-
gas semilunares do colo; g) saculações do colo; h) apêndices omentais do colo; i) tênias do colo.

Figura 8.7 – Ilustração da região retal e anal: a) reto; b) canal anal; c) coluna anal; d) seio anal; 
e) válvula anal; f) ânus; g) músculo esfíncter externo do ânus; h) músculo esfíncter interno do ânus.
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4. Fluxo intestinal e defecação

O tempo de deslocamento do alimento no trato digestório varia de 6 a 48 horas.  

O volume do bolo alimentar ou do quimo distende as paredes do trato digestório, 

que responde com peristaltismo (reflexo). 

O ato da defecação pode ser resumido em dois eventos. O primeiro evento 

da defecção é relativo à informação de que o reto contém fezes a serem eliminadas – 

essa fase corresponde à contração do colo sigmoide e reto, ao relaxamento do mús-

culo esfíncter interno do ânus e à percepção desses movimentos pelo sistema nervoso. 

Para explicar o segundo evento da defecação, é importante entender que o músculo 

esfíncter externo do ânus é composto por musculatura estriada esquelética, que man-

tém estado de contração tônica – dessa forma, a eliminação das fezes é controlada de 

maneira voluntária. Assim, quando for conveniente, o indivíduo relaxa o músculo 

esfíncter externo do ânus para que ocorra a defecação (segundo evento). As contra-

ções das paredes abdominais aumentam a pressão interna na cavidade abdominal e 

auxiliam no processo da defecação. 

Uma dieta rica em fibras aumenta o volume do bolo alimentar/quimo 

e a velocidade do fluxo do alimento no tubo digestório. Além disso, o 

consumo regular desse tipo de alimento é benéfico na prevenção de 

diversas doenças, tais como a hipercolesterolemia, a diabetes e a obesi-

dade. O principal mecanismo de ação das fibras alimentares está rela-

cionado ao retardamento da absorção de substâncias e prevenção de 

picos de absorção.

A ingestão regular de água e de fibras insolúveis interfere diretamente 

na produção de fezes. Quanto maior a ingestão, mais pastosa se tornam 

as fezes e a defecação se torna facilitada. Fezes rígidas ocorrem como 

resultado da baixa ingestão desses elementos e podem contribuir para 
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o processo de constipação, para promover ou agravar hemorroidas e 

até mesmo para o surgimento de câncer colorretal.

5. Fígado

O fígado é a maior glândula do corpo, pesando 2,5 % do peso corporal no adulto. 

Localiza-se predominantemente no quadrante superior direito do abdome, é peri-

toneal, de aspecto firme, de cor marrom-avermelhada, e possui formato relativa-

mente piramidal com o ápice voltado para a face inferior da cúpula diafragmática 

direita e a base voltada para os demais órgãos do abdome, especialmente o estômago 

e a parte superior do duodeno (omento menor). Dessa forma, permite a distinção 

de duas faces: a face diafragmática e a face visceral (Fig. 8.8). 

A face diafragmática é denominada dessa forma por estar voltada em dire-

ção ao diafragma. Possui superfície lisa e convexa, em congruência com o músculo 

supracitado (Fig. 8.8).

A face visceral recebe essa nomenclatura por estar voltada para os órgãos 

do abdome. Quando se estuda tal face, é possível identificar quatro lobos ana-

tômicos: o direito (maior), o esquerdo (menor em relação ao direito), o caudado 

(posterior) e o quadrado (anterior). Os lobos direito e esquerdo são divididos por 

uma prega do peritônio, o ligamento falciforme, que contém o ligamento 

redondo do fígado em seu interior. A continuação do ligamento redondo do 

fígado, no sentido posterior, é denominada ligamento venoso, que finaliza a 

divisão dos lobos direito e esquerdo do fígado. A priori, os lobos quadrado e 

caudado pertencem ao lobo direito do fígado; assim, a divisão anatômica ente 

eles é demarcada pela presença da vesícula biliar (anteriormente) e da veia cava 

inferior (posteriormente). Note-se que essa divisão é meramente morfológica, e 

não funcional. Já entre si, os lobos quadrado e caudado são separados pela porta 

do fígado, região onde está localizada a artéria hepática própria, a veia porta 

do fígado e o ducto hepático comum (Fig. 8.8). 
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Após essa leitura, analise a face visceral do fígado (Fig. 8.8) e perceba que as 

estruturas supracitadas formam um H para separar os lobos anatômicos do fígado: 

a barra transversal desse H é a porta do fígado e as duas barras verticais são forma-

das pela vesícula biliar e veia cava inferior (lateralmente), bem como pelos ligamen-

tos redondo e venoso do fígado (medialmente).

Figura 8.8 – Ilustração da face diafragmática do fígado (1) e da face visceral do fígado ampliada (2), 
com o H hepático esquematizado: a) lobo hepático direito; b) lobo hepático esquerdo; c) dia-
fragma; d) ligamento falciforme do fígado (prega de peritônio), contendo o ligamento redondo 
do fígado; e) vesícula biliar; f) lobo quadrado; g) lobo caudado; h) ligamento venoso; i) porta do 
fígado; j) veia cava inferior.

O fígado armazena glicogênio e desempenha funções endócrina (produção 

de hormônios sistêmicos), parácrina (produção de hormônios que atuam direta-

mente no sistema digestório) e exócrina (produção de substância que é secretada 
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por meio de ducto diretamente no sistema digestório). No entanto, a sua principal 

função é metabolizar as substâncias absorvidas pelo intestino, tornando-as 

bioativas para as células do corpo. Essas substâncias chegam ao fígado por meio 

da circulação porta do fígado (rever detalhadamente no Capítulo V). 

Sua função exócrina é a produção de bile, um líquido amarelo-acastanhado 

que é responsável pela emulsificação de gorduras no intestino delgado. A bile é arma-

zenada e concentrada na vesícula biliar, um saco em forma de cantil, de cor azul-

-acinzentada, que mede aproximadamente 7 cm e se localiza na face visceral do lobo 

direito do fígado. Sendo assim, a vesícula biliar também é peritoneal (Fig. 8.8 e 8.9).

O fígado produz ininterruptamente a bile, que é drenada para fora do fígado 

pelos ductos hepáticos direito e esquerdo, em sentido ao duodeno. Os ductos hepá-

ticos se unem e formam o ducto hepático comum, que por sua vez se une com o 

ducto cístico (da vesícula biliar) para formar o ducto colédoco. O ducto colédoco 

se une ao ducto pancreático para formar a ampola hepatopancreática (Fig. 8.9). 

Como já descrito, em torno da ampola hepatopancreática existe musculatura 

esfinctérica, denominada músculo esfíncter da ampola, que controla a secreção 

da bile e do suco pancreático para a parte descendente do duodeno (Fig. 8.9). Ou 

seja, essa ampola permanece fechada até que exista passagem de alimento por meio 

do canal pilórico do estômago. Assim, a bile excretada pelo fígado é acumulada no 

ducto colédoco até que seja extravasada para o ducto cístico a fim de ser acumulada 

na vesícula biliar. Uma vez nesta, a bile é desidratada e concentrada. 

Destaca-se que a função do ducto colédoco é a de conduzir a bile para 

o duodeno, e não a de acumular a bile em indivíduos sadios.

O relaxamento do músculo esfíncter da ampola hepatopancreática e a contra-

ção da vesícula biliar para que ocorra a liberação da bile no duodeno são mediados 

pelo hormônio colecistocinina, cuja liberação ocorre quando o alimento atra-

vessa o piloro. 
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Figura 8.9 – Ilustração das vias biliares: a) vesícula biliar; b) ducto cístico; c) ducto hepático direito; 
d) ducto hepático esquerdo; e) ducto hepático comum; f) ducto colédoco; g) ducto pancreático; 
h) ampola hepatopancreática; i) papila maior do duodeno – na parte descendente do duodeno.

Litíase biliar é a denominação dada às “pedras” na vesícula biliar. Essa 

condição é idiopática, mas muitas vezes relacionada aos fatores here-

ditário e alimentar do indivíduo. Em geral, quando ocorrem sintomas 

de litíase biliar, há exigência de retirada da vesícula biliar (colecistecto-

mia). Nesse caso, o nutricionista deve prescrever uma dieta apropriada 

considerando a ausência momentânea da produção da bile concentrada. 

Devido a essa nova condição, os ductos hepáticos e colédoco se adap-

tam e exibem uma função similar, porém sem alcançar a totalidade fun-

cional da vesícula biliar, e isso exige uma dieta específica, com restrição 

de gorduras e nutricionalmente adequada.
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O fígado é um órgão muito resistente a agressões oriundas dos hábitos 

alimentares e de vida, inclusive capaz de algum nível de regeneração. 

A cirrose hepática alcoólica é uma condição em que há destrui-

ção das unidades funcionais do fígado, os hepatócitos, e esse tipo 

de lesão é irreversível. Como resultado, o fígado se torna fibroso e a 

circulação porta do fígado ganha grande resistência, o que dificulta 

a entrada do sangue no órgão. Essa condição é chamada hiperten-

são portal. Sendo assim, o sangue flui para vias anastomóticas em 

que há menor resistência, chamadas anastomoses portossistêmi-

cas, para manter a circulação do sangue oriundo dos intestinos. Essas 

anastomoses ocorrem na parte abdominal do esôfago, no reto, por 

meio de veias superficiais do abdome e veias extraperitoneais. 

A constatação da utilização das anastomoses portossistêmicas carac-

teriza uma situação grave do estado de saúde do indivíduo.

6. Pâncreas

O pâncreas é uma glândula extraperitoneal de 13 a 15 cm de comprimento, 

de aspecto lobulado e firme, de cor róseo-amarelada, localizado medianamente 

entre os quadrantes superiores do abdome, no nível das vértebras L I a L II. Pos-

sui função endócrina e exócrina. Sua função endócrina está relacionada, prin-

cipalmente, com a secreção de insulina e glucagon, hormônios que atuam no 

metabolismo energético (veremos no Capítulo XIII). A função exócrina é a secre-

ção do suco pancreático, que atua na digestão de proteínas, carboidratos e gordu-

ras. Esse suco chega ao duodeno por meio de dois ductos: o ducto pancreático, 

que com o ducto colédoco forma a ampola hepatopancreática e se abre na papila 

maior do duodeno, e o ducto pancreático acessório, que se abre na papila 

menor do duodeno (Fig. 8.10). 
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Anatomicamente o pâncreas é dividido em três partes:

• Cabeça do pâncreas: parte proeminente e arredondada, localizada no inte-

rior da forma de G do duodeno. Mantém relação anatômica com o ducto 

colédoco e com a formação da ampola hepatopancreática;

• Corpo do pâncreas: parte central (que está no plano mediano), relacio-

nada anteriormente com a parede posterior do estômago e posteriormente 

com a aorta abdominal;

• Cauda do pâncreas: parte afunilada e que possui relação anatômica com 

o hilo do baço, lateralmente.

Figura 8.10 – Ilustração do pâncreas dissecado e de suas relações anatômicas: a) cabeça do pân-
creas; b) corpo do pâncreas; c) cauda do pâncreas; d) duodeno; e) baço; f) flexura esquerda do 
colo; g) ducto pancreático; h) ducto pancreático acessório. 
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EXERCÍCIOS

Sistema digestório: parte infradiafragmática

Teóricos

1) Descreva os limites da cavidade abdominal.

2) Descreva a divisão do abdome.

3) Cite os órgãos da parte infradiafragmática do sistema digestório que estão loca-

lizados na cavidade abdominal e os que estão localizados na cavidade pélvica.

4) Descreva o peritônio quanto:

a) À sua forma e funções;

b) À sua distribuição;

c) Às suas formações.

5) Cite as características comuns do tubo digestório na região infradiafragmática.

6) Descreva o estômago quanto:

a) À sua localização e forma;

b) Às suas funções;

c) Às suas regiões e curvaturas;

d) À sua relação com os omentos;

e) À transição esofagogástrica;

f) À influência da dieta no tamanho, forma e estímulo à saciedade.

7) Descreva a forma e a função geral do intestino delgado.

8) Descreva o duodeno quanto:

a) A seu comprimento, localização e forma;

b) Às suas partes e sua principal relação anatômica;

c) À sua estrutura interna.

9) Descreva o jejuno.

10) Descreva o íleo.
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11) Descreva o intestino grosso quanto:

a) À sua localização e funções;

b) Às suas características em comparação ao intestino delgado.

12) Discorra sobre o ceco.

13) Discorra sobre o colo ascendente.

14) Discorra sobre o colo transverso.

15) Discorra sobre o colo descendente.

16) Discorra sobre o colo sigmoide.

17) Discorra sobre o reto e o canal anal e suas relações anatômicas no homem e na 

mulher.

18) Explique o fluxo intestinal e os fatores que podem influenciá-lo.

19) Descreva os eventos da defecação.

20) Descreva o fígado quanto:

a) À sua forma e localização;

b) À sua relação com os omentos e órgãos do abdome;

c) Às suas faces;

d) À sua divisão anatômica e às estruturas que são utilizadas para estabele-

cer tal divisão;

e) Às suas funções;

f) À sua circulação (Capítulo V).

21) Descreva a vesícula biliar quanto a:

a) Sua forma e localização;

b) Vias pelas quais a bile chega à vesícula biliar (vias biliares);

c) Sua função;

d) Forma de liberação da bile.

22) Descreva o pâncreas quanto:

a) À sua localização e forma;

b) Às suas funções;

c) À forma de drenagem do suco pancreático;

d) Às suas partes e relações anatômicas.
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Práticos

Com auxílio das imagens do Manual e de atlas de anatomia, identifique as seguintes 

estruturas
15

.

1) Peritônio: parietal e visceral; cavidade peritoneal: omento maior e menor; 

mesentério, mesocolo transverso e mesocolo sigmoide.

2) Estômago: curvatura maior e menor; cárdia, fundo gástrico, corpo gástrico, 

parte pilórica e canal pilórico (músculo esfíncter do piloro); pregas gástricas.

3) Intestino delgado: duodeno (parte superior, descendente, horizontal e ascen-

dente), flexura duodenojejunal, papila maior e menor do duodeno; jejuno e íleo. 

Visualize as pregas circulares do intestino delgado e as diferenças de acordo 

com a região.

4) Intestino grosso: 

a) apêndices omentais do colo, tênias do colo e saculações do colo; 

b) ceco, apêndice vermiforme, papila e óstio ileal; pregas semilunares do colo; 

c) colo ascendente, flexura direita do colo, colo transverso (omento maior 

e mesocolo transverso), flexura esquerdo do colo, colo descendente, colo 

sigmoide (mesocolo sigmoide);

d) reto e canal anal: colunas, seios e válvulas anais, músculos esfíncteres 

interno e externo do ânus.

5) Fígado: 

a) face diafragmática e visceral; relações anatômicas com o diafragma, a parte 

abdominal do esôfago, o estômago e o duodeno;

b) lobos: direito, esquerdo quadrado e caudado; 

c) H do fígado: ligamento falciforme (peritônio) contendo o ligamento 

redondo do fígado, ligamento venoso do fígado, porta do fígado, vesícula 

biliar e veia cava inferior;

15  Quando não identificável na peça anatômica, faça-o apenas no atlas de anatomia.
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d) porta do fígado: artéria hepática própria, veia porta do fígado, ductos 

hepáticos;

e) vias biliares: ductos hepáticos, ducto hepático comum, ducto cístico, ducto 

colédoco, ampola hepatopancreática.

6) Pâncreas: 

a) relações anatômicas com o duodeno, parede posterior do estômago, aorta 

abdominal e hilo esplênico; 

b) partes: cabeça, corpo e cauda do pâncreas; 

c) ductos: pancreático, pancreático acessório e ampola hepatopancreática.
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CAPÍTULO IX

Sistemas urinário e genital
Juliana Hott de Fúcio Lizardo e Josemberg da Silva Baptista

Introdução

Os órgãos do sistema urinário têm como função produzir e conduzir a urina para o 

meio externo. Já os órgãos que compõem o sistema genital produzem e conduzem os 

gametas com o objetivo de reprodução. No processo de reprodução, o sistema geni-

tal feminino possui capacidade de manter e desenvolver o(s) feto(s) até o nascimento. 

Esses sistemas colaboram na excreção da urina por meio dos órgãos genitais exter-

nos em ambos os sexos, e por esse motivo são descritos em conjunto neste capítulo. 

1. Sistema urinário

Formado por órgãos localizados no abdome e pelve, o sistema urinário tem como 

função primordial a produção, a condução, o armazenamento e a eliminação da 

urina: os rins produzem, os ureteres e a uretra conduzem, a bexiga urinária arma-

zena. O processo de eliminação é denominado micção.

A urina é o produto da filtragem do sangue nos rins e seu volume é propor-

cional ao nível de hidratação do indivíduo, ou seja, quanto mais líquido é consu-

mido, mais urina será produzida. 
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Sabe-se que, assim como condição de hidratação do indivíduo, a ingestão 

de determinados alimentos pode interferir na produção e na composição da urina.  

Por conseguinte, orientar em prol do bom funcionamento desse sistema também 

constitui atributo do nutricionista.

Figura 9.1 – Órgãos extraperitoneais in situ: a) glândula suprarrenal direita; b) glândula suprar-
renal esquerda; c) veia cava inferior; d) aorta abdominal; e) tronco celíaco; f) rim direito; g) rim 
esquerdo; h) artéria e veia renais esquerdas; i) artéria mesentérica superior; j) artéria mesenté-
rica inferior; k) artéria e veia ilíacas comuns direitas; l) artéria e veia ilíacas comuns esquerdas; 
m) artéria e veia ilíacas externas direitas; n) artéria e veia ilíacas externas esquerdas; o) artéria e 
veia ilíacas internas direitas; p) artéria e veia ilíacas internas esquerdas; q) músculo quadrado do 
lombo; r) músculo psoas maior; s) ureter; t) reto; u) bexiga urinária; v) uretra.



173Capítulo IX  ·  Manual de anatomia humana para estudantes de nutrição

1.1. Rins 

Além da produção da urina, os rins controlam o equilíbrio hidroeletrolítico e 

o metabolismo acidobásico e produzem hormônios. Os rins são órgãos maci-

ços, marrom-avermelhados, extraperitoneais, localizados na parede posterior do 

abdome, lateralmente à coluna vertebral entre as vértebras T XII e L III. Entretanto, 

o rim direito está localizado em nível inferior ao esquerdo pela presença do 

fígado nessa região do abdome. A forma dos rins lembra a de um grão de feijão no 

eixo vertical, de modo que suas medidas são de aproximadamente 10 cm de compri-

mento, 5 cm de largura e 2,5 cm de espessura. 

Cada rim é envolvido por uma cápsula fibrosa própria do órgão. Por serem 

órgãos verticalizados, os rins possuem dois polos: o superior e o inferior. Em ambos 

os rins o polo superior possui relação anatômica com a glândula suprarrenal, e o 

polo inferior possui relação medial com o ureter. O rim direito ainda possui rela-

ção anatômica anterior com o fígado e o duodeno, e o rim esquerdo, com o estô-

mago, a cauda do pâncreas e parte do baço. A margem lateral do rim é convexa, 

mas sua margem medial é entalhada em forma de fenda, denominada hilo renal: 

nesta ocorre a passagem da artéria renal, das veias renais, de vasos linfáticos, de 

nervos e da pelve renal (Fig. 9.1 e 9.2).

Quando se estuda a anatomia interna dos rins a partir de uma secção frontal, 

podem-se perceber três regiões diferentes: o córtex renal, a medula renal e o seio 

renal. O seio renal é o espaço profundo em relação ao hilo renal e é ocupado por 

gordura, vasos e nervos, bem como pela pelve renal e pelos cálices renais. O cór-

tex renal é a região periférica e mais opaca. A medula renal é a parte profunda 

em relação ao córtex, radiada e mais corada, representada pelas pirâmides renais. 

As pirâmides renais possuem a base voltada para o córtex renal, e o seu ápice, deno-

minado papila renal, está voltado para o seio renal. As colunas renais dividem as 

pirâmides renais e são estruturas pertencentes ao córtex renal (Fig. 9.3). 



174Capítulo IX  ·  Manual de anatomia humana para estudantes de nutrição

Figura 9.2 – Ilustração da anatomia externa do rim direito em faces anterior e posterior: a) face 
anterior; b) face posterior; c) margem lateral; d) polo superior; e) polo inferior; f) glândula suprar-
renal; g) hilo renal; h) artéria renal; i) veia renal; j) pelve renal.

As papilas renais desembocam nos cálices renais menores, que convergem 

formando os cálices renais maiores. Estes, por sua vez, se unem e formam a pelve 

renal. A pelve renal é a região mais dilatada do sistema de drenagem do rim e pre-

cede o ureter. Os cálices renais e a pelve renal ficam localizados no seio renal (Fig. 9.3).

Na região do córtex e da medula renal, estão localizadas as unidades funcio-

nais dos rins: os néfrons. A medula renal é formada basicamente pelos túbulos cole-

tores dos néfrons; por isso seu aspecto é radiado. Dessa forma, toda a produção da 

urina ocorre no córtex e na medula renal. Após a excreção na papila renal, a urina 

flui pelos cálices renais menores, maiores e finalmente alcança a pelve renal. 
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A cada minuto 21 % do volume de sangue ejetado pelo coração é dire-

cionado aos rins por meio das artérias renais para que ocorram os 

processos de filtração, reabsorção e secreção de líquidos e íons, o que, 

por sua vez, resulta na produção de urina. Ao fim desse processo o san-

gue flui por meio das veias renais para retornar à circulação sistêmica.

A insuficiência renal é a condição na qual os rins não são mais capazes 

de desempenhar as funções necessárias para a manutenção da homeos-

tase. Nessa condição é realizada a hemodiálise. Esse método consiste 

em desviar o sangue do paciente para uma máquina capaz de eliminar 

o excesso de água e eletrólitos indesejáveis da circulação. O nutricio-

nista atua muito próximo desses pacientes, em geral, prescrevendo die-

tas com proteína controlada.

As litíases renais (urolitíase) são as formações de “pedras” ou “cálcu-

los” nos rins, que podem ser de tamanho variável e geralmente ficam 

aderidos nas estruturas da pelve renal. Quando se desprendem, são libe-

rados na micção. Todavia, dependendo do seu tamanho e de sua mor-

fologia, o cálculo pode ficar retido no ureter ou na uretra, causando 

bastante dor devido à distensão das paredes do órgão pelo acúmulo da 

urina. Essa condição clínica está geralmente associada a causas gené-

ticas, hábitos alimentares e baixa ingestão de líquidos. De posse dessa 

informação, o nutricionista deve prescrever a restrição de alimentos 

ricos em oxalato e fitatos, os quais produzem como resto metabólico 

a ureia e o ácido úrico, bem como sugerir a ingestão de água adicio-

nal na dieta desses pacientes.
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Figura 9.3 – Ilustração da dissecção parcial do rim direito para o estudo de sua anatomia interna: 
a) seio renal; b) córtex renal; c) pirâmide renal; d) papila renal; e) coluna renal; f) cálice renal 
menor; g) cálice renal maior; h) pelve renal; i) ureter. 

Cada rim, com as estruturas do seu hilo, é envolvido pela cápsula adiposa 

ou gordura perirrenal, que se estende até o seio renal. Circundando cada rim e a 

cápsula adiposa, identifica-se a fáscia renal. Adicionalmente, é possível observar 

o corpo adiposo pararrenal ou gordura pararrenal, que se encontra superficial-

mente à fáscia renal. Essas estruturas são todas extraperitoneais e importantes para 

manter os rins em sua posição na parede posterior do abdome (Fig. 9.1). Todavia, 

como a fáscia é tecido conjuntivo e a gordura é tecido flácido, os rins possuem cerca 

de 3 cm de mobilidade no eixo vertical durante a respiração e mudanças de decúbito. 
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Numa situação de perda rápida de gordura corporal (bulimia, anorexia 

ou até mesmo a subnutrição), os rins podem se deslocar, assumindo 

uma posição anormal, e essa condição é chamada ptose (ptose renal). 

Isso ocorre porque as estruturas adiposas de sustentação dos rins redu-

zem sua espessura e perdem a sua característica fixadora. Dessa maneira, 

os vasos renais e o ureter podem sofrer tração ou torção, levando a um 

prejuízo do fluxo sanguíneo para os rins e da drenagem da urina para a 

bexiga urinária, o que acarretará dano às funções renais.

1.2. Ureteres

Após sua produção, a urina é conduzida à pelve renal e em seguida aos ureteres.  

Os ureteres são dois tubos musculomucosos que transportam a urina do rim até a 

bexiga urinária. São constituídos de tecido conjuntivo (túnica adventícia – externa), 

tecido muscular liso (túnica muscular) e mucosa (túnica mucosa – interna). 

Os ureteres são órgãos extraperitoneais que findam ao atravessarem obliqua-

mente as paredes da bexiga urinária. Assim, quando está distendida, a bexiga exerce 

compressão capaz de fechar as paredes dos ureteres, impedindo o trajeto retrógrado 

da urina (Fig. 9.1 e 9.4).

1.3. Bexiga urinária

Consoante à própria nomeação, a bexiga urinária é um órgão sacular musculomu-

coso que armazena a urina até o momento de sua eliminação. Em geral pode aco-

modar meio litro de urina quando está moderadamente distendida. Enquanto vazia, 

está localizada na cavidade pélvica, inferiormente ao peritônio (extraperitoneal) 

e posteriormente ao púbis, de modo a estar apoiada nesse osso (Fig. 9.1, 9.4 e 9.6).
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Em ambos os sexos a bexiga urinária possui relação superior com as alças do 

íleo. Ainda, no homem, possui relação inferior com a próstata e posterior com a 

glândula seminal e o reto (Fig. 9.4); na mulher, possui relação inferior contínua 

à uretra e posterior com a parede anterior da vagina e o colo do útero (Fig. 9.6). 

Apesar de ser um órgão sacular, descreve-se na bexiga urinária uma região 

inferior, estreitada, onde tem início a uretra – essa região é denominada colo da 

bexiga (Fig. 9.4). 

Na face interna da parede posterior da bexiga é possível observar o trígono 

da bexiga, formado pelos óstios dos ureteres e pelo óstio interno da uretra.  

A parede da bexiga urinária é constituída pelas seguintes túnicas, da interna para a 

externa: túnica mucosa, túnica muscular (formada pelo músculo liso denominado 

detrusor da bexiga), túnica subserosa (de tecido conjuntivo) e túnica serosa (for-

mada pelo peritônio que a recobre) (Fig. 9.4). 

1.4. Uretra

A uretra é um tubo musculomucoso que conduz a urina da bexiga ao meio externo 

(Fig. 9.4). O início da condução da urina ocorre através do óstio interno da uretra 

(abertura da uretra no colo da bexiga urinária) e o final dessa condução ocorre pelo 

óstio externo da uretra (abertura da uretra no períneo masculino ou feminino). 

Na transição entre o colo da bexiga e a uretra, o músculo detrusor da bexiga 

forma uma massa muscular concêntrica em torno do óstio interno da uretra, deno-

minado esfíncter interno da uretra. Perceba que este é formado por muscula-

tura lisa e, portanto, participa involuntariamente da contenção urinária, bem como 

em homens evita o fluxo retrógrado do sêmen no momento da ejaculação (Fig. 9.4).

a) Uretra masculina

A uretra masculina é longa, sobretudo por atravessar o pênis. Mede cerca de 

20 a 25 cm de comprimento. Pode ser dividida em três partes conforme sua locali-

zação (Fig. 9.4):
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• Parte prostática da uretra: mede aproximadamente 4 cm de compri-

mento e recebe esse nome porque atravessa a próstata; 

• Parte membranácea da uretra: é a parte mais curta da uretra, localizada 

entre a próstata e o bulbo do pênis. Mede aproximadamente 1,5 cm de 

comprimento e recebe esse nome por atravessar a membrana do períneo; 

• Parte esponjosa da uretra: é a parte que possui maior comprimento, 

localizada entre o bulbo do pênis e o óstio externo da uretra, na glande do 

pênis. Mede aproximadamente 15 a 20 cm e recebe essa nomeação porque 

está localizada no corpo esponjoso do pênis.

b) Uretra feminina

Mede aproximadamente 4 cm de comprimento e estende-se do óstio interno 

da uretra, na bexiga urinária, até o óstio externo da uretra, no vestíbulo da vagina. 

Evidentemente, a uretra feminina também atravessa as estruturas do períneo, mas, 

como é muito curta, não possui divisões. Topograficamente o óstio externo da ure-

tra encontra-se anteriormente ao óstio da vagina no períneo feminino (Fig. 9.6).

A anatomia do pudendo feminino (vulva), a proximidade do óstio 

externo da uretra com o ânus e o menor comprimento da uretra femi-

nina facilitam a proliferação de bactérias até a bexiga urinária. Dessa 

forma, as infecções urinárias acometem mais comumente as mulhe-

res do que os homens. 

1.5. Micção

No períneo de ambos os sexos, a uretra é envolvida pelo músculo esfíncter externo 

da uretra. Essa musculatura atua de maneira voluntária na continência urinária, 

uma vez que é composta por músculo estriado esquelético. 
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A micção ocorre em duas fases: enchimento da bexiga urinária e micção. 

O enchimento ocorre de maneira imperceptível ao sistema nervoso até que a bexiga 

urinária fique repleta o bastante para que se torne perceptível. O evento principal para 

essa sensação é a contração involuntária do músculo detrusor da bexiga, o qual 

informa que há necessidade de eliminar o seu conteúdo. O reflexo de “armazenar” 

mantém a urina na bexiga urinária mesmo com a informação de que há necessidade 

de que ela seja eliminada. De acordo com a conveniência do indivíduo, de maneira 

voluntária é efetuado o relaxamento do músculo esfíncter externo da uretra 

e, por meio de conexões nervosas, ocorre de maneira involuntária o relaxamento 

do músculo esfíncter interno da uretra de modo a executar a micção.

2. Sistema genital masculino

O sistema genital masculino é composto por órgãos que têm como finalidades pro-

duzir, manter e conduzir os gametas masculinos – os espermatozoides –, para 

a fecundação, e produzir testosterona. 

Os órgãos genitais masculinos internos estão localizados no abdome e na pelve. 

São eles: os testículos, os epidídimos, os ductos deferentes, as glândulas semi-

nais, os ductos ejaculatórios, a próstata e as glândulas bulbouretrais (Fig. 9.4). 

Já os órgãos genitais externos localizam-se no pudendo e incluem o pênis e o escroto 

(Fig. 9.4 e 9.5). 

A seguir, os órgãos que compõem o sistema genital masculino serão descritos 

em sequência a partir do local de formação dos espermatozoides até o órgão respon-

sável por sua liberação, seguindo o trajeto do sêmen na ejaculação.
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Figura 9.4 – Ilustração da secção mediana da pelve masculina: a) testículo; b) epidídimo; c) escroto; 
d) ducto deferente; e) sínfise púbica; f) parte pélvica do ureter; g) reto; h) canal anal; i) túnica 
serosa da bexiga urinária; j) túnica muscular (músculo detrusor); k) túnica mucosa da bexiga uri-
nária; l) óstio do ureter; m) glândula seminal; n) óstio interno da uretra; o) ducto ejaculatório 
(atravessando a próstata); p) próstata e parte prostática da uretra; q) parte membranácea da ure-
tra; r) glândula bulbouretral; s) corpo cavernoso do pênis; t) uretra esponjosa no corpo espon-
joso do pênis; u) prepúcio do pênis; v) óstio externo da uretra na glande do pênis. 

2.1. Testículo 

Os testículos são duas glândulas de formato ovoide, de cor róseo-acinzentada, com 

aproximadamente 5 cm de comprimento vertical, e estão localizados em cada com-

partimento do escroto (Fig. 9.4). Cada testículo fica suspenso no escroto por meio 
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do funículo espermático, um cordão que, além da função supracitada, também 

conduz estruturas neurovasculares e o ducto deferente. 

Os testículos possuem a função de produzir os gametas masculinos, os esper-

matozoides, bem como o hormônio masculino (testosterona), por isso são denomi-

nados gônadas masculinas. 

A cápsula do testículo é fibrosa, recebe o nome túnica albugínea e emite sep-

tos fibrosos para o interior dos testículos, gerando divisões que contêm os túbulos 

seminíferos: nestes os espermatozoides são produzidos.

2.2. Epidídimo

O epidídimo é um órgão em forma de C que está fixado na face posterior do testí-

culo e, portanto, está alojado no escroto. Também possui orientação vertical como 

os testículos. Exerce a função de receber os espermatozoides recém-produzidos, 

armazená-los e maturá-los a fim de que sejam capazes de fertilizar o oócito secun-

dário. O epidídimo possui três partes no sentido vertical: cabeça, corpo e cauda.  

A última é contínua ao ducto deferente (Fig. 9.4).

Apesar de sua posição após o nascimento, os testículos e epidídimos 

são considerados órgãos genitais internos, pois sua origem embrio-

lógica ocorre na região adjacente aos polos inferiores dos rins. Na 7ª 

semana intrauterina os testículos ainda estão situados na parede pos-

terior do abdome, mas na 12ª semana já se encontram na pelve e na 28ª 

semana começam a passagem através da parede do abdome em direção 

ao escroto. Todo esse deslocamento faz parte do desenvolvimento pré-

-natal. No entanto, 3 a 30 % dos testículos podem não completar a des-

cida – em 95 % desses casos isso ocorre com apenas um testículo. Essa 

condição é denominada criptorquidia e deve ser revertida/tratada em 

virtude do risco de infertilidade e câncer. 



183Capítulo IX  ·  Manual de anatomia humana para estudantes de nutrição

2.3. Ducto deferente

O ducto deferente é um tubo de parede muscular forte semelhante a um cordão e 

possui um vasto revestimento interno de mucosa. 

O ducto deferente ascende no escroto no interior do funículo espermático, 

penetra na parede anterior do abdome atravessando o canal inguinal e alcança a 

cavidade abdominopélvica. Nesta, passa sobre as regiões superior e posterior da 

bexiga urinária e medial aos ureteres e une-se com o ducto da glândula seminal 

para formar o ducto ejaculatório. Assim, os ductos deferentes são apenas estrutu-

ras de condução, não produzindo quaisquer secreções (Fig. 9.4).

A deferentectomia (vasectomia) é um método utilizado para esteri-

lização masculina. Consiste numa ligadura e/ou excisão de uma parte 

do ducto deferente por meio de uma pequena incisão na parte superior 

do escroto. Dessa forma, o líquido ejaculado fica livre de espermato-

zoides porque estes, apesar de continuarem sendo produzidos, acabam 

sofrendo degeneração no testículo e epidídimo.

2.4. Glândulas seminais

As glândulas seminais são órgãos enovelados de aproximadamente 5 cm de compri-

mento, de cor acinzentada, localizadas entre a bexiga urinária e o reto, superiormente 

à próstata. Essas glândulas produzem um líquido alcalino mucoide, rico em frutose 

e outras substâncias nutritivas para manutenção dos espermatozoides, o qual cons-

titui a maior parte do líquido seminal (sêmen) (Fig. 9.4). 

Os ductos das glândulas seminais se unem com os ductos deferentes a fim de 

formar os ductos ejaculatórios. Estes atravessam a próstata e se abrem na uretra 

prostática (Fig. 9.4). 
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2.5. Próstata 

A próstata é uma glândula ímpar, de coloração amarelada e opaca, com forma simi-

lar à da maçã argentina e tamanho aproximado de 4 cm de comprimento no eixo 

vertical. Circunda a parte prostática da uretra e produz um líquido leitoso que tem 

como finalidade neutralizar a acidez da uretra masculina e da vagina, potencializando 

a mobilidade e a fertilidade dos espermatozoides. Os ductos prostáticos possuem 

suas aberturas na própria uretra prostática (Fig. 9.4). 

Na senilidade a próstata pode sofrer um aumento de tamanho (hiper-

plasia prostática), o que reduz o diâmetro da uretra e dificulta a eli-

minação da urina. Essa é uma condição benigna. A condição maligna, 

denominada carcinoma da próstata, também reduz o diâmetro da ure-

tra, todavia é muito mais agressiva.

2.6. Glândulas bulbouretrais 

As glândulas bulbouretrais são duas pequenas estruturas arredondadas inseridas na 

musculatura do períneo masculino, situadas a cada lado da uretra membranácea. 

Os ductos dessas glândulas possuem aberturas na região proximal da parte espon-

josa da uretra. Sua secreção é lançada na uretra durante a excitação sexual e ajuda na 

lubrificação durante o coito (Fig. 9.4).

Para não restarem dúvidas, entende-se genericamente como sêmen (ou 

líquido seminal) a mistura dos fluidos produzidos pelos testículos, glân-

dulas seminais, próstata e glândulas bulbouretrais.
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2.7. Pênis

O pênis é o órgão de cópula masculino. Possui forma alongada e, na maior parte do 

tempo, encontra-se pendular no pudendo masculino. 

Formado por corpos que se tornam túrgidos com o aumento da vasculariza-

ção mediante excitação sexual, o pênis é composto por dois corpos cavernosos e 

um corpo esponjoso. Está fixado na região do períneo pela raiz do pênis. Sua parte 

pendular é denominada corpo do pênis, e o seu ápice, ligeiramente mais dilatado, 

é denominado glande do pênis (Fig. 9.5).

A margem da glande é chamada coroa da glande e constitui uma das prin-

cipais zonas erógenas no homem. O estreitamento entre coroa e corpo do pênis é 

denominado colo da glande. O óstio externo da uretra é um orifício em forma 

de fenda na extremidade da glande do pênis (Fig. 9.5). 

O pênis é envolto por pele fina e bastante elástica, capaz de se adaptar ao 

enrijecimento do órgão, bem como à flacidez dele. O prepúcio do pênis é um pro-

longamento da pele do pênis sobre o colo da glande que pode cobri-la parcial ou 

totalmente (Fig. 9.4). Uma prega mediana entre o prepúcio e a glande recebe o nome 

frênulo do prepúcio.

2.8. Escroto

O escroto é um saco cutâneo que possui dupla cavidade para alojar os testículos e 

os epidídimos. É constituído por pele e túnica dartos (derme e musculatura lisa) 

(Fig. 9.4). A túnica dartos emite um septo denominado septo do escroto, que per-

mite a formação de duas cavidades que não se comunicam. Em geral o escroto pos-

sui pelos crespos, e sua pele, como a do pênis, é ligeiramente mais pigmentada do 

que a do restante do corpo do indivíduo. 

A função do escroto é proteger o testículo e auxiliar na manutenção da tem-

peratura ideal deste para que ocorra a espermatogênese, que, em geral, é 1 °C abaixo 

da temperatura corporal (aproximadamente 36 °C). Dessa forma, quando o escroto está 
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enrugado, significa que está ocorrendo contração da musculatura dartos para que haja 

aproximação do testículo em direção ao abdome (para aquecê-lo). E, para o resfria-

mento da temperatura do testículo, ocorre o relaxamento da musculatura do escroto.

Figura 9.5 – Ilustração do períneo masculino: a) raiz do pênis; b) corpo do pênis; c) corpo espon-
joso do pênis; d) corpo cavernoso do pênis; e) coroa da glande do pênis; f) ânus. 

2.9. Emissão e ejaculação

Após o entendimento sobre os órgãos e as partes do sistema genital masculino, ficará 

fácil compreender o mecanismo de emissão e ejaculação. Os espermatozoides ficam alo-

jados e em processo de maturação no epidídimo. No momento do ato sexual, o sistema 

genital masculino se prepara, sob coordenação do sistema nervoso (de forma involun-

tária e imperceptível), carreando os espermatozoides e as secreções da glândula seminal 
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e da próstata até a parte prostática da uretra. Esse deslocamento dos fluidos ocorre por 

meio da contração peristáltica produzida pela musculatura lisa da parede desses órgãos.

Na ejaculação ocorre a contração em uníssono da musculatura lisa da uretra, 

dos músculos estriados esqueléticos do períneo e do músculo esfíncter interno da 

uretra, o que resulta na ejeção do sêmen através do óstio externo da uretra e tam-

bém cria a impossibilidade de o sêmen fluir para a bexiga urinária. 

As estruturas nervosas responsáveis por essa atividade estão expostas no Qua-

dro E (Capítulo XI).

3. Sistema genital feminino

O sistema genital feminino é composto por órgãos que têm como finalidades a 

produção, manutenção e condução do gameta feminino – o(s) oócito(s) –  

e a produção de hormônios sexuais femininos. Além disso, desempenha a 

nobre função de promover a fecundação, desenvolver o feto e expulsá-lo 

no parto. Para tanto, o sistema genital feminino é constituído por órgãos geni-

tais internos localizados na pelve – os ovários, as tubas uterinas, o útero e a 

vagina – bem como por órgãos genitais externos cujo conjunto é designado gene-

ricamente como pudendo feminino (vulva) (Fig. 9.6, 9.7 e 9.8). 

3.1. Ovários 

Os ovários são as gônadas femininas, produtoras dos oócitos e de hormônios 

sexuais – estrogênio e progesterona. Possuem forma e coloração róseo-acinzen-

tada, similares às dos testículos, embora seu tamanho seja relativamente menor que 

o deles. Seu posicionamento é na cavidade pélvica, no interior da cavidade perito-

neal; portanto, são ditos os únicos órgãos intraperitoneais (Fig. 9.6 e 9.7). 

Os ovários ficam suspensos na cavidade peritoneal, na qual o oócito secundá-

rio é expelido durante a ovulação, sendo rapidamente conduzido para a tuba uterina.
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Figura 9.6 – Ilustração da secção mediana da pelve feminina: a) ovário; b) tuba uterina; c) liga-
mento suspensor do ovário; d) fundo do útero; e) corpo do útero; f) colo do útero; g) parte final 
do colo sigmoide; h) reto; i) canal anal; j) vagina; k) óstio da vagina; l) bexiga urinária; m) óstio 
interno da uretra; n) óstio externo da uretra.

3.2. Tubas uterinas 

As tubas uterinas são tubos musculomucosos que medem aproximadamente 10 cm 

de comprimento (Fig. 9.6 e 9.7). Têm como função conduzir o oócito secundá-

rio. Entretanto, é nesse caminho que, em geral, ocorre a fecundação (encontro dos 

gametas). Após esse fenômeno, a tuba continua a funcionar como canal, orientando 

o zigoto (oócito fecundado) em sentido à cavidade do útero para que ocorra a sua 

implantação e desenvolvimento. 
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A abertura das tubas uterinas na cavidade peritoneal ocorre próximo aos ová-

rios, através do óstio abdominal da tuba uterina. Esse óstio fica circundado pelas 

estruturas franjadas da tuba, denominadas fímbrias da tuba uterina, onde existe 

uma fímbria ovárica mais alongada que se anexa à margem do ovário para servir 

de guia para o oócito secundário (Fig. 9.6 e 9.7).

A abertura das tubas uterinas no útero ocorre após atravessarem a parede 

desse órgão, na região entre o fundo e o corpo do útero. O óstio de desembocadura 

é denominado óstio uterino da tuba uterina.

Algumas mulheres optam pela laqueadura das tubas uterinas como 

método de esterilização. Consiste na secção e sutura separada das par-

tes seccionadas das tubas uterinas. Pode ser feita também por meio da 

colocação de grampos, de anéis ou por meio da cauterização. Nesse 

método, fica evidente que não há possibilidade de o espermatozoide 

alcançar o oócito secundário para ocorrência de fertilização.

3.3. Útero 

O útero é um órgão róseo, piriforme, oco, que lembra a forma de um mamão havaí 

invertido. Seu tamanho varia muito de acordo com a idade da mulher e da existên-

cia de condição gravídica. Entretanto, admite-se que, numa mulher nulípara (que 

nunca gerou filhos), jovem, o útero tenha cerca de 7 cm de comprimento. Suas pare-

des são constituídas de uma grande quantidade de músculo liso, com grande capa-

cidade de expansão. Como função, o útero aninha o embrião e o feto, propicia 

o seu desenvolvimento e o expulsa no momento do parto. Está localizado na 

pelve, entre a bexiga urinária e o reto, e repousa, com sua face anterior, sobre a 

bexiga urinária, de modo que sofre modificações de sua posição quando do enchi-

mento deste órgão (Fig. 9.6 e 9.7). 
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O útero é composto por quatro partes:

• Fundo: parte localizada superiormente aos óstios uterinos da tuba uterina;

• Corpo: é a maior parte do útero. Situado entre o fundo do útero e a parte 

afunilada inferior, que fará transição para o colo do útero;

• Cavidade do útero: região interna ao fundo e corpo do útero;

• Colo: parte inferior e cilíndrica, mais fibrosa, do útero. Promove a comu-

nicação da cavidade do útero com a vagina por meio do canal do colo do 

útero. Possui duas partes: a porção supravaginal (antecede a vagina, ou 

seja, localiza-se entre o corpo do útero e a vagina) e a porção vaginal (pro-

jeta-se na parte superior da vagina). O canal do colo do útero faz parte do 

canal do parto, caminho que é percorrido pelo feto durante o parto vaginal.

A característica fibrosa do colo do útero é imperiosa para manter o útero 

na sua posição anatômica, durante toda a vida da mulher, bem como a 

posição do feto durante a gravidez.

Na secção, a parede do útero revela três camadas, assim como as paredes de 

um mamão após a retirada das suas sementes (Fig. 9.7): 

• Endométrio: camada interna formada por mucosa que sofre alterações 

conforme as fases do ciclo menstrual. Reveste internamente o fundo e o 

corpo do útero. Serve para implantação do blastocisto se houver a fecun-

dação. Caso contrário, uma camada do endométrio desprende-se e é elimi-

nada durante a menstruação; 

• Miométrio: camada média, entre o endométrio e o perimétrio, formada 

por grande quantidade de músculo liso. O relaxamento dessa muscula-

tura permite o desenvolvimento do feto, e sua contração contribui para 

expulsão deste durante o parto e também para a eliminação da menstruação. 

• Perimétrio: camada externa, serosa, formada principalmente pelo peri-

tônio que recobre o útero e seu tecido conjuntivo próprio. 
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As contrações do miométrio são as responsáveis pelas cólicas durante 

a menstruação e o parto. 

O útero, as tubas uterinas e os ovários, bem como as relações anatômicas entre 

eles, são mantidos em suas posições na cavidade pélvica por meio do ligamento 

largo do útero. O ligamento largo é uma lâmina dupla de peritônio que une as 

regiões desses órgãos às paredes da pelve (Fig. 9.7). 

3.4. Vagina 

A vagina é o órgão de cópula da mulher. Mede aproximadamente 8 cm de compri-

mento. Assemelha-se a uma bainha por ser um canal musculomucoso que acomoda 

o pênis durante o ato sexual (Fig. 9.6 e 9.7). Além disso, a vagina promove a comu-

nicação do útero com o meio externo através da vulva ou pudendo feminino, e assim 

fornece passagem para o líquido menstrual e para o feto no nascimento. 

O óstio da vagina é a denominação atribuída à sua abertura na vulva. Nessa 

região está localizada uma pequena mucosa chamada hímen, que varia muito em 

sua forma. Após o primeiro ato sexual, resquícios de sua presença são chamados 

carúnculas himenais (Fig. 9.8).

As paredes da vagina estão em contato e, assim, colabadas na maior parte 

do tempo. Essa condição só se modifica durante a cópula, no parto e na menstrua-

ção. Essa disposição é importante uma vez que protege a comunicação natural que 

a mulher possui entre o meio externo, através da vulva, e o meio interno (cavidade 

peritoneal), através do óstio abdominal da tuba uterina.

A túnica mucosa da vagina não contém glândulas. Sua secreção é uma 

combinação da reação bioquímica entre a flora bacteriana local e a quebra do gli-

cogênio das células mucosas, de forma a gerar uma secreção acidófila que constitui 

uma importante barreira de proteção contra agentes patógenos. 
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Figura 9.7 – Ilustração da dissecção parcial dos órgãos genitais femininos internos: a) ovário; 
b) fímbrias da tuba uterina; c) tuba uterina; d) fundo do útero; e) corpo do útero; f) colo do 
útero; g) perimétrio; h) miométrio; i) endométrio; j) cavidade do útero; k) vagina; l) ligamento 
largo do útero.

3.5. Pudendo feminino (vulva)

A visualização do pudendo nos atlas de anatomia humana ocorre na posição gine-

cológica. Isso permite a confusão de posição de modo a se pensar que as estruturas 

dessa região estão dispostas no sentido superoinferior, quando, na verdade, e sob 

posição anatômica, estão alinhadas no sentido anteroposterior (Fig. 9.8). Portanto, 

é importante reforçar a atenção ao ler o texto que se segue:

a) Monte do púbis

O monte do púbis é uma eminência convexa formada pela tela subcutânea da 

região da sínfise púbica. A partir da puberdade surgem pelos pubianos que cobrem 

completamente essa região (Fig. 9.8). 
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b) Lábios maiores do pudendo

São pregas cutâneas, digitiformes, que se deslocam posteriormente em relação 

ao monte do púbis e que delimitam medialmente a rima do pudendo – fenda for-

mada quando os lábios estão em contato e que aloja os lábios menores do pudendo 

e o vestíbulo da vagina. Assim como no monte do púbis, as faces laterais dos 

lábios maiores contêm pelos pubianos – suas faces mediais são lisas e glabras.  

As comissuras anterior e posterior dos lábios são os pontos onde os lábios maio-

res se encontram anterior e posteriormente, respectivamente (Fig. 9.8). 

c) Lábios menores do pudendo

Os lábios menores do pudendo são pregas de tecido cutâneo desprovidas de 

pelos e localizadas na rima do pudendo. Eles circundam e protegem uma área deno-

minada vestíbulo da vagina, onde se abrem a uretra e a vagina. Os lábios meno-

res do pudendo unem-se anteriormente para formar o frênulo e o prepúcio do 

clitóris (Fig. 9.8). 

d) Clitóris

O clitóris é formado por tecido erétil e está localizado na junção anterior dos 

lábios menores do pudendo. Essa estrutura é homóloga ao pênis, evidentemente 

ressalvadas as suas dimensões; portanto, possui uma raiz, um corpo (dois corpos 

cavernosos) e uma glande. O prepúcio cobre o corpo do clitóris e parte da glande 

e é uma estrutura oriunda dos lábios menores do pudendo (Fig. 9.8). 

Apesar do seu tamanho, o clitóris fica túrgido quando excitado. Além disso, 

uma grande quantidade de terminações nervosas sensitivas presentes ali, principal-

mente na glande, o torna uma das principais zonas erógenas da mulher. 

e) Bulbos do vestíbulo

Os bulbos do vestíbulo são duas formações alongadas de tecido esponjoso 

(assim como o corpo esponjoso do pênis) profundamente localizadas a cada lado do óstio 

da vagina. Essas estruturas ficam intumescidas com a excitação sexual, contribuindo 

para uma melhor congruência entre pênis e vagina no momento da cópula (Fig. 9.8).
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f) Glândulas vestibulares maiores e menores

As glândulas vestibulares maiores (também conhecidas como glândulas 

de Bartholin) estão situadas a cada lado do óstio da vagina, posteriormente aos bul-

bos do vestíbulo, e são homólogas às glândulas bulbouretrais. Elas têm como função 

secretar muco no vestíbulo da vagina, mediante excitação sexual, com a finalidade 

de lubrificar e facilitar a penetração (Fig. 9.8). 

As glândulas vestibulares menores são pequenas glândulas localizadas a 

cada lado do vestíbulo da vagina e possuem suas aberturas entre os óstios da uretra 

e da vagina. Essas glândulas também secretam muco no vestíbulo da vagina, pro-

movendo a lubrificação dessa região.

Figura 9.8 – Ilustração do períneo feminino em duas parciais dissecções: a) monte do púbis; b) lábio 
maior do pudendo; c) óstio externo da uretra; d) lábio menor do pudendo; e) prepúcio do clitó-
ris; f) glande do clitóris; g) bulbo do vestíbulo; h) glândula vestibular maior; i) ânus; j) ramo do 
clitóris (tecido cavernoso); k) vestíbulo da vagina; l) corpo do clitóris; m) óstio da vagina.
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EXERCÍCIOS

Sistemas urinário e genital

Teóricos

1) Cite a função primordial do sistema urinário.

2) Descreva os rins quanto:

a) Às suas funções;

b) À sua forma e localização;

c) Às suas estruturas externas e suas relações anatômicas;

d) Às suas estruturas internas;

e) Às estruturas de fixação na parede posterior do abdome;

f) À relação entre a nutrição e alterações como as litíases renais e a ptose renal.

3) Discorra sobre os ureteres: função e partes.

4) Discorra sobre a bexiga urinária: função, capacidade, localização e relações ana-

tômicas no homem e na mulher. 

5) Cite as estruturas que compõem a parede da bexiga urinária. Cite as estruturas 

que formam o trígono da bexiga.

6) Descreva a estrutura geral ou comum da uretra. 

7) Descreva a uretra masculina.

8) Descreva a uretra feminina. Cite as razões pelas quais a mulher contrai infec-

ção urinária com maior facilidade que o homem.

9) Discorra sobre o processo de micção com ênfase nas estruturas contentoras da 

urina.

10) Cite as funções gerais do sistema genital masculino e os órgãos que o compõem.

11) Descreva os testículos e as suas funções.

12) Descreva os epidídimos e as suas funções.

13) Descreva os ductos deferentes e a sua função.
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14) Descreva as glândulas seminais e a sua função. Relate como se forma o ducto 

ejaculatório.

15) Descreva a próstata e a sua função.

16) Descreva as glândulas bulbouretrais e a sua função.

17) Descreva a estrutura do pênis e a sua função.

18) Descreva o escroto e a sua função.

19) Descreva os eventos da emissão e da ejaculação.

20) Cite as funções gerais do sistema genital feminino.

21) Discorra sobre os ovários e suas funções.

22) Discorra sobre as tubas uterinas e as suas funções.

23) Descreva o útero quanto:

a) A sua forma, seu tamanho, sua função e sua localização;

b) Às suas partes;

c) Às camadas de sua parede;

d) Ao modo como é fixado e mantém relações anatômicas com as tubas ute-

rinas e os ovários.

24) Descreva a vagina, a sua função, suas comunicações e cite as estruturas que com-

põem o canal do parto.

25) Descreva o pudendo feminino quanto a: 

a) Forma e localização do monte do púbis e dos lábios maiores do pudendo;

b) Forma, função e localização dos lábios menores do pudendo, do clitóris e 

dos bulbos do vestíbulo;

c) Forma, função e localização das glândulas vestibulares maiores e menores.
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Práticos

Com auxílio das imagens do Manual e de atlas de anatomia, identifique as seguintes 

estruturas
16

.

1) Componentes do sistema urinário: rins, ureteres, bexiga urinária e uretra.

2) A anatomia externa dos rins: polo superior e inferior, face anterior e pos-

terior, margens lateral e medial, hilo renal (contendo a. renal, v. renal e ure-

ter). Observar as relações do rim direito com o fígado e o duodeno, e do rim 

esquerdo com o estômago, a cauda do pâncreas e o baço.

3) A anatomia interna dos rins: córtex e medula renal, colunas renais, pirâmi-

des renais, papilas renais, cálices renais menores, cálices renais maiores, pelve 

renal e seio renal.

4) Ureteres: parte abdominal e parte pélvica.

5) Bexiga urinária: localizada na cavidade pélvica, posteriormente à sínfise púbica, 

é um órgão extraperitoneal que possui forma cavitária contendo em sua face 

interna o trígono da bexiga (óstios dos ureteres e óstio interno da uretra); túnica 

mucosa, muscular (músculo detrusor da bexiga) e túnica serosa. Observe as rela-

ções anatômicas posteriores da bexiga urinária com a próstata e a vesícula semi-

nal no homem. Na mulher a bexiga urinária possui relação posterior com parte 

da vagina e colo do útero e superiormente com o corpo do útero.

6) Uretra feminina: bastante curta em relação à masculina e se abre no vestíbulo 

da vagina através do óstio externo da uretra.

7) Uretra masculina: uretra prostática, uretra membranácea e uretra esponjosa. 

O óstio externo da uretra no homem fica localizado na glande do pênis.

8) Órgãos genitais internos masculinos: os testículos, os epidídimos (cabeça, 

corpo e cauda), os ductos deferentes, as glândulas seminais, os ductos ejacula-

tórios, a próstata e glândulas bulbouretrais.

16  Quando não identificável na peça anatômica, faça-o apenas no atlas de anatomia.
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9) Órgãos genitais externos masculinos: escroto e pênis. No pênis identifique a 

raiz (corpo esponjoso e corpos cavernosos), o corpo e a glande do pênis: coroa 

da glande, prepúcio, frênulo do prepúcio, óstio externo da uretra.

10) Órgãos genitais internos femininos: os ovários; as tubas uterinas (especi-

ficamente as fímbrias); o útero (fundo, corpo e colo); a cavidade do útero; o 

miométrio, o endométrio e o perimétrio; o ligamento largo do útero; a vagina.

11) Órgãos genitais externos ou pudendo feminino: o monte do púbis, os lábios 

maiores e menores do pudendo, a rima do pudendo, o clitóris, o vestíbulo da 

vagina, o óstio da vagina, o óstio externo da uretra, as glândulas vestibulares 

maiores e menores.
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CAPÍTULO X

Sistema nervoso: 
generalidades e parte central

Josemberg da Silva Baptista

Introdução

O sistema nervoso é, direta ou indiretamente, o integrador de todos os sistemas 

orgânicos do corpo. De maneira simplificada, a integração ocorre baseada na cap-

tação e interpretação de estímulos e na formulação e encaminhamento de 

respostas aos órgãos efetuadores. Considere um estímulo externo, por exemplo 

um toque na pele: ele pode gerar uma resposta externa, como algum movimento de 

retirada, mas também pode gerar uma resposta interna, como a sensação agradável 

de afeto. Agora considere um estímulo interno, por exemplo a dilatação do estô-

mago após uma refeição: ele pode gerar uma resposta interna, como o peristaltismo 

regular, bem como uma resposta interna de peristaltismo invertido que demande a 

necessidade de o indivíduo se movimentar em direção ao sanitário para regurgitar. 

Em ambos os exemplos ainda existiriam variadas respostas.

O sistema nervoso humano é desenvolvido e possui estruturas específicas o 

bastante para formar memórias e delinear diversos raciocínios como forma de 

estímulo interno ou de integração perante um estímulo externo. Esses podem ser 

de ordem técnica (utilizados para desenvolver uma profissão), moral e filosófica 
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(para distinguir uma conduta) ou emocional (para a composição de uma música ou 

um poema), apenas para citar alguns exemplos. Todas essas características tornam 

o estudo desse sistema imprescindível para o nutricionista.

1. Estrutura geral do sistema nervoso

1.1. Neurônios

O neurônio é a unidade funcional do sistema nervoso. Essas células possuem um 

corpo chamado pericário e prolongamentos denominados dendritos e axônios. 

Em geral, o estímulo nervoso trafega nesta ordem: dendrito, pericário e axônio.

O neurônio sensitivo é responsável por trafegar estímulos nervosos da parte 

periférica para a parte central do sistema nervoso. Esse tipo de estímulo é denominado 

aferente. Um grande número de neurônios de associação realiza conexões (sinapses) 

em diversas áreas, a fim de interpretar tal estímulo para formular uma resposta. Deter-

minada a resposta, a parte central do sistema nervoso envia, por meio de um neurô-

nio motor, um estímulo a um órgão efetuador. Tal estímulo é denominado eferente. 

O arco reflexo é um mecanismo neuronal de resposta rápida e involuntária 

a um determinado estímulo. Nesse caso, pode ocorre a comunicação direta entre a 

via aferente e a via eferente, com ou sem a presença de neurônio de associação. Isso 

garante velocidade e precisão ao mecanismo.

Para melhor compreender o que é um arco reflexo, imagine-se numa 

cozinha preparando um alimento. Ao pegar um utensílio muito quente, 

você quase que imediatamente o larga para evitar uma queimadura, sem 

haver necessariamente um raciocínio acerca dessa ação. Isso é um arco 

reflexo, no caso, de proteção: o neurônio sensitivo localizado em sua 

mão captou o estímulo e o enviou como estímulo aferente à medula 
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espinal; nesta, ocorreu sinapse com um neurônio de associação que con-

duziu esse estímulo, também por meio de uma sinapse, para um neurô-

nio motor (eferente) que, por fim, conduziu como estímulo eferente 

a informação para os músculos (órgão efetuador) relaxarem e “larga-

rem” aquele objeto quente, com o propósito de evitar uma queimadura. 

A disposição de dendritos e axônios em relação ao pericário varia, caracteri-

zando diferentes tipos morfológicos de neurônios: no corpo humano o tipo mais 

comum é o multipolar, que possui forma estrelada com diversas ramificações den-

dríticas e, em geral, apenas um axônio. O pericário do neurônio multipolar possui 

forma similar à do caroço do cajá.

Fibra nervosa é sinônimo de dendrito e/ou axônio; entretanto, como des-

crito no parágrafo anterior, será diferente funcionalmente de acordo com o tipo de 

estímulo (aferente ou eferente). 

A bainha de mielina é uma membrana lipoproteica que envolve a maior 

parte das fibras nervosas e desempenha a função de proteção e de aumento da 

velocidade de condução nervosa. As fibras nervosas que possuem essa bainha são 

chamadas fibras mielínicas, e aquelas que não possuem tal bainha são chamadas 

fibras amielínicas. Evidentemente, as fibras mielínicas possuem maior velocidade 

de transmissão do impulso nervoso, em comparação com as amielínicas.

Os neurônios se comunicam por meio das sinapses. Existem dois tipos de 

sinapses: químicas e elétricas. As químicas são as mais comuns no sistema nervoso, 

e a comunicação ocorre a partir de neurotransmissores, uma substância química 

liberada por um neurônio e captada pelo outro. As elétricas conduzem um estímulo 

elétrico, por haver conexão direta entre um neurônio e outro. 
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1.2. Neuróglia

Neuróglia é a denominação dada às células de suporte do sistema nervoso. A neu-

róglia é mais numerosa do que os neurônios e desempenham funções como: pro-

dução da bainha de mielina, proteção imunológica e auxílio na produção do 

líquido cerebrospinal.

1.3. Substância cinzenta e branca

Ao dissecar-se o sistema nervoso fresco, pode-se observar que é composto por par-

tes cinzentas (substância cinzenta) e partes brancas (substância branca). Em 

geral, a substância cinzenta é composta pelo pericário dos neurônios, e a substân-

cia branca é constituída pelas fibras nervosas (dendritos e axônios dos neurônios). 

Como essas fibras nervosas estão predominantemente envoltas pela bainha de mie-

lina, esta lhes confere a cor esbranquiçada. 

No encéfalo a substância cinzenta está organizada perifericamente, de modo 

a formar o córtex. Na medula espinal essa substância está localizada central-

mente, de modo formar as colunas cinzentas da medula espinal (o H medular). 

Mediante o descrito, no encéfalo a substância branca está disposta profundamente 

à substância cinzenta, e na medula espinal ocorre o contrário (Fig. 10.2).

A organização de grupos de pericários na substância branca do encéfalo recebe 

a denominação de núcleo. Essa organização também ocorre na parte periférica do 

sistema nervoso; nesta, recebe a denominação de gânglio (Fig. 10.1, 10.2 e 11.1).

Na parte central do sistema nervoso as fibras nervosas mielínicas estão orga-

nizadas em tratos, fascículos e lemniscos (Fig. 10.2). Na parte periférica do 

sistema nervoso essas fibras são organizadas em nervos. Embora as fibras amie-

línicas sejam acinzentadas e constituam tratos, fascículos, lemniscos ou nervos,  

o número delas é muito menor e por isso não sobressaem na coloração dessas 

estruturas do sistema nervoso.
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Figura 10.1 – Ilustração da secção frontal do encéfalo (1) e da secção transversal da medula espi-
nal (2). Substância cinzenta: a) córtex cerebral; b) núcleos da base; c) tálamo; f) coluna anterior; 
g) coluna intermédia; h) coluna posterior; i) comissura cinzenta e canal central da medula espinal. 
Substância branca: d) coroa radiada; e) cápsula interna; j) fascículos e tratos da medula espinal.

2. Divisões do sistema nervoso

Embora esteja distribuído por todo o corpo, para fins didáticos o sistema nervoso 

pode ser dividido de duas formas, anatômica e funcionalmente.

2.1. Divisão anatômica

Anatomicamente o sistema nervoso é dividido em: parte central e parte perifé-

rica. A parte central compreende o encéfalo e a medula espinal, que estão loca-

lizados, respectivamente, na cavidade do crânio e no canal vertebral (Fig. 10.1). 

A parte periférica inclui todas as estruturas nervosas com exceção da parte central, 

ou seja, as terminações nervosas (Fig. 3.3), os nervos (cranianos e espinais)  

e os gânglios (Quadro B). 
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Figura 10.2 – Ilustração das generalidades do sistema nervoso através de 1) secção mediana 
da coluna vertebral e medula espinal, 2) secção mediana do encéfalo e 3) secção transversal da 
coluna vertebral e medula espinal: a) parte cervical da medula espinal (grafitado); b) parte torá-
cica da medula espinal (em branco); c) parte lombar, sacral, coccígea da medula espinal e o cone 
medular (em preto); d) cauda equina; e) nervos espinais cervicais; f) nervos espinais torácicos;  
g) nervos espinais lombares; h) nervos espinais sacrais e coccígeo; i) bulbo; j) ponte; k) mesen-
céfalo; l) cerebelo; m) diencéfalo; n) telencéfalo; o) ramo anterior do nervo espinal; p) ramo pos-
terior do nervo espinal; q) gânglio do tronco simpático (paravertebral); r) ramos comunicantes 
(branco e cinzento); s) gânglio sensitivo do nervo espinal.
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2.2. Divisão funcional

Funcionalmente o sistema nervoso é dividido de acordo com a percepção do indi-

víduo e do controle das estruturas corporais em: parte somática e parte visceral. 

A parte somática do sistema nervoso inerva estruturas relativas às pare-

des do corpo (superfície corporal) que possuem percepção e controle voluntá-

rio, tais como a pele, os ossos, os músculos e as articulações. A parte visceral do 

sistema nervoso inerva estruturas viscerais, geralmente contidas nas cavidades 

corporais, como os órgãos dos sistemas digestório, respiratório, circulatório, uri-

nário e genitais; portanto não são percebidas nem controladas voluntaria-

mente pelo indivíduo. 

3. Parte central do sistema nervoso 

A parte central do sistema nervoso é representada pelo encéfalo e pela medula espi-

nal (Quadro B). Essas estruturas são originadas do tubo neural. Isso significa que 

possuem uma cavidade ou canal central, mesmo após o desenvolvimento pós-natal. 

No encéfalo esses espaços são denominados ventrículos encefálicos. Na medula 

existe apenas um pequeno canal denominado canal central.

O líquido cerebrospinal é um fluido incolor produzido no interior dos 

ventrículos encefálicos por uma formação entre os vasos sanguíneos e a neuró-

glia, denominada plexo corióideo. Esse líquido possui a função de proteção quí-

mica e física da parte central do sistema nervoso, uma vez que circula no interior 

e no exterior desta.

As meninges são três membranas formadas por tecido conjuntivo e que 

atuam como envoltórios protetores e fixadores para a parte central do sistema 

nervoso (Fig. 10.3). A membrana mais externa é a mais espessa e denominada dura-

-máter; a média é chamada aracnoide-máter, e a mais interna, delgada, transpa-

rente e firmemente fixada sobre o tecido nervoso é denominada pia-máter.
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A aracnoide-máter tem esse nome em virtude do modo como se relaciona com 

a pia-máter, lançando feixes de tecido conjuntivo que se assemelham a fios de uma 

teia de aranha. Essa forma de relação com a pia-máter ocorre através de um espaço 

denominado espaço subaracnóideo (entre a aracnoide-máter e a pia-máter), no 

qual circula o líquido cerebrospinal após este fluir dos ventrículos encefálicos 

ou do canal central da medula espinal. Pode-se verificar, portanto, que a parte cen-

tral do sistema nervoso está imersa no líquido cerebrospinal, cuja função é prote-

ger essa parte e auxiliar na fixação dela nas cavidades ósseas.

Figura 10.3 – Ilustração das meninges na medula espinal (1) e das formações da dura-máter no 
crânio (2): a) dura-máter da medula espinal; b) aracnoide-máter; c) pia-máter; d) nervo espinal; 
e) foice do cérebro; f) tentório do cerebelo.

Divertículos da aracnoide-máter, denominados granulações aracnóideas, se 

abrem em veias para realizar a reabsorção do líquido cerebrospinal. A reabsor-

ção, assim como a produção do líquido cerebrospinal, é extremamente equilibrada 

a fim de evitar a alteração brusca dessa substância nos espaços que ocupa. 
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Antes da descrição de cada região da parte central do sistema nervoso, é impor-

tante que o leitor entenda que o encéfalo é dividido em telencéfalo, diencéfalo, 

mesencéfalo, ponte, bulbo e cerebelo. Em conjunto, telencéfalo e diencéfalo são 

denominados cérebro; por sua vez, bulbo, ponte e mesencéfalo são denominados 

tronco encefálico (Quadro B). 

Quadro B – Divisão anatômica do sistema nervoso

PARTE

CENTRAL

Encéfalo

Cérebro
Telencéfalo

Diencéfalo

Cerebelo

Tronco encefálico

Mesencéfalo

Ponte

Bulbo

Medula espinal

PARTE

PERIFÉRICA

Nervos
Espinais

Cranianos

Gânglios

Terminações nervosas

Fonte: Elaboração própria.

3.1. Medula espinal

Está contida no canal vertebral e se estende do forame magno do osso occipital 

até a vértebra L II. Portanto, não ocupa todo o canal vertebral da coluna vertebral 

(Fig. 10.1). Superiormente a medula espinal é contínua com o tronco encefálico. 

Possui um formato similar ao de uma corda (cilindroide), achatada no sentido ante-

roposterior e com duas dilatações: a intumescência cervical e a intumescência 

lombossacral. Essas intumescências representam as regiões em que um grande 
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volume de neurônios e seus prolongamentos têm trajeto, respectivamente, para o 

pescoço e membros superiores, e para os membros inferiores (Fig. 10.1). 

A medula espinal termina numa região cônica no nível de L II, denominada 

cone medular. Os nervos da coluna vertebral inferiores a esse nível, como os do nível 

sacral, possuem trajeto dentro do canal vertebral com uma disposição que se assemelha 

a um rabo do cavalo e, por isso, recebem a denominação de cauda equina (Fig. 10.1).

Ao corte transversal, a medula espinal apresenta distribuição da substância 

cinzenta profundamente à sua substância branca, que, por sua vez, é periférica.  

Essa disposição ocorre em razão da imergência e emergência de fibras nervosas na/

da superfície desse órgão (Fig. 10.2). 

Na substância branca estão localizados fascículos nervosos que atuam como 

vias aferentes e eferentes aos estímulos que ascendem ou descendem da/na medula, 

respectivamente. 

A substância cinzenta da medula está representada pelas colunas cinzentas, 

uma estrutura que em conjunto possui uma organização parecida com a letra H:  

as partes anteriores das traves são denominadas colunas anteriores, e as partes 

posteriores são chamadas colunas posteriores. As colunas anteriores são consti-

tuídas de neurônios eferentes (motores), e as colunas posteriores são constituídas de 

neurônios aferentes (sensitivas). Fazendo a ligação entre as colunas está uma trave 

posicionada laterolateralmente, denominada comissura cinzenta, na qual está con-

tido o canal central (resquício do tubo neural) (Fig. 10.1, 10.2 e 11.1).

3.2. Tronco encefálico 

Está contido no crânio, imediatamente superior ao forame magno do osso occipital. 

Continua-se inferiormente até a medula espinal e superiormente até o diencéfalo. 

Como já descrito, o tronco encefálico é a denominação dada para o conjunto de três 

áreas do encéfalo, que são, da inferior para a superior: bulbo, ponte e mesencéfalo 

(Fig. 10.4). Nessas áreas do sistema nervoso está disposta uma massa especializada 

de substância branca e cinzenta denominada formação reticular, que preenche 
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os espaços entre os demais núcleos, onde coordena as atividades de sono, vigília e 

atenção, controle respiratório e circulatório e o centro do vômito. 

A decussação das pirâmides (Fig. 10.4) é uma estrutura presente na face 

anterior do bulbo que representa a região de cruzamento da maior parte das fibras 

motoras (eferentes). Por esse motivo o córtex esquerdo controla os movimentos do 

antímero direito do corpo, e vice-versa. 

Figura 10.4 – Ilustração da vista anterior do tronco encefálico: a) pirâmide do bulbo; b) oliva 
do bulbo; c) decussação das pirâmides; d) ponte; e) pedúnculo cerebelar; f) pedúnculo cerebral 
(região do mesencéfalo); g) diencéfalo.

3.3. Cerebelo 

Está situado posteriormente ao tronco encefálico e inferiormente ao lobo occipi-

tal do telencéfalo; repousa sobre a face interna do osso occipital. Anatomicamente 
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é composto por duas partes laterais denominadas hemisférios do cerebelo, que 

se unem por uma parte mediana chamada verme do cerebelo (Fig. 10.5). O cere-

belo se conecta com a região posterior do tronco encefálico através dos pedúncu-

los cerebelares, por onde fibras nervosas imergem e emergem dele para seguir para 

as demais regiões da parte central do sistema nervoso. Ao corte, é possível perce-

ber que a substância cinzenta se organiza predominantemente na região periférica 

do cerebelo, de modo a formar o córtex cerebelar, e a substância branca está situada 

profundamente a essa região. A função do cerebelo reside no controle das ações 

motoras do indivíduo, principalmente naqueles movimentos automatizados 

(como a marcha e o andar de bicicleta).

Figura 10.5 – Ilustração da vista posterior do cerebelo: a) hemisférios cerebelares; b) verme 
cerebelar.

3.4. Diencéfalo

Está situado entre o tronco encefálico e o telencéfalo: conecta-se com o primeiro 

por meio dos pedúnculos cerebrais, e com o segundo, principalmente, via cáp-

sula interna – ambas as estruturas são compostas por grande quantidade de subs-

tância branca (Fig. 10.2 e 10.4). Por ser a área de maior interesse para o nutricionista, 

estudaremos essa região dividindo-a em: tálamo, hipotálamo e epitálamo (Fig. 10.6).
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a) Tálamo: são duas massas ovoides localizadas na região central do diencéfalo. 

Essas estruturas anatômicas são compostas por uma grande quantidade de 

núcleos nervosos que recebem e coordenam todos os estímulos aferen-

tes, com exceção do olfatório. Portanto, todas as sensações do corpo são 

processadas parcialmente nos núcleos talâmicos (Fig. 10.6);

b) Hipotálamo: conjunto de núcleos nervosos situado anteroinferiormente 

ao tálamo. Desempenha a função de controle da temperatura, da sede, 

da diurese, da fome e da saciedade, por meio da divisão autônoma do 

sistema nervoso (Capítulo XI). A hipófise, principal glândula endócrina 

do corpo humano (Capítulo XIII), está associada a essa área do sistema ner-

voso. Sendo assim, pode-se afirmar que o hipotálamo é a principal área 

nervosa relacionada ao controle do metabolismo (Fig. 10.6);

Alguns fármacos utilizados para o emagrecimento atuam diretamente 

no hipotálamo de modo a inibir a fome ou aumentar o estado de sacie-

dade. Como alternativa não farmacológica a essa terapêutica, os nutri-

cionistas podem lançar mão dos alimentos termogênicos, tais como 

o café, o gengibre, a pimenta vermelha, o chá verde, entre outros, por 

apresentarem efeitos colaterais mais discretos. 

c) Epitálamo: é uma região localizada posterossuperiormente em relação ao 

tálamo. A glândula pineal representa a maior parte do epitálamo e é res-

ponsável pela produção de melatonina, hormônio que induz e faz a manu-

tenção do sono. O estímulo para tal produção é a ausência de luz, e essa 

característica demonstra a relação anatomofuncional entre o epitálamo e 

as vias ópticas (Fig. 10.6).
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O sono é determinante no estado nutricional do indivíduo: é nessa fase 

que o metabolismo corporal é recuperado por várias vias bioquímicas. Na 

infância, um período de sono que varia entre dez e doze horas é essen-

cial para garantir um adequado crescimento e desenvolvimento corporal.

O horvmônio do crescimento possui liberação máxima durante o 

sono. Esse hormônio atua no crescimento, recuperação e desenvolvi-

mento dos tecidos (Quadro G). Dessa forma, um indivíduo que sofre 

com insônias não libera quantidades necessárias desse hormônio e, por 

passar mais tempo acordado, pode realizar mais refeições, o que pode 

contribuir para um futuro estado de sobrepeso ou obesidade.

Figura 10.6 – Ilustração do diencéfalo e parte do telencéfalo: a) ponte; b) mesencéfalo; c) cere-
belo; d) tálamo; e) hipotálamo; f) recesso do infundíbulo; g) hipófise; h) epitálamo; i) glândula 
pineal; j) corpo caloso.
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3.5. Telencéfalo

Concentra a maior parte de tecido nervoso do encéfalo. O telencéfalo é formado 

por dois hemisférios cerebrais, que são separados pela profunda fissura longi-

tudinal do cérebro e unidos por uma estrutura denominada corpo caloso, por 

onde trafega um grande número de fibras nervosas de um hemisfério para o outro. 

A substância branca do telencéfalo, denominada centro branco medular, possui 

um parte organizada em feixes de fibras nervosas descendentes e ascendentes, cha-

mada de cápsula interna, que serve de conexão com os centros inferiores do sis-

tema nervoso (Fig. 10.2 e 10.7). 

A superfície do telencéfalo é dividida em giros, sulcos e lobos do cérebro. 

Os giros são as estruturas circunvaladas e separadas pelos sulcos do cérebro. Cada 

giro possui uma camada de córtex disposta na sua superfície, a substância cinzenta, 

e profundamente localiza-se a substância branca. Os lobos do telencéfalo são regiões 

que contêm giros e sulcos nomeados de acordo com a sua relação com os ossos do 

crânio. São eles: lobos frontais, lobos parietais, lobos temporais e lobos occi-

pitais (Fig. 10.7). Esses lobos possuem limites dados por meio de sulcos que são vis-

tos na superfície lateral ou medial de cada hemisfério cerebral. Dessa forma, o lobo 

frontal está separado do lobo parietal pelo sulco central, e os lobos parietal e frontal 

estão separados do lobo temporal pelo sulco lateral. Na vista medial dos hemisfé-

rios cerebrais, é possível observar o sulco parietoccipital, que divide o lobo parietal 

do lobo occipital. Medialmente ao sulco lateral e profundamente aos lobos parietal, 

frontal e temporal, em cada hemisfério, está situado o lobo da ínsula (único que não 

se relaciona com a superfície do telencéfalo e com algum osso do crânio) (Fig. 10.7).

Não existe uma correlação funcional exata para cada um dos lobos, mas pode-

-se simplificar a descrição da seguinte maneira: os lobos frontais estão relacionados 

a fala e controle do pensamento concreto e abstrato, crítico (cognitivo) e 

emotivo; os lobos parietais estão relacionados a percepção e interpretações das 

sensações gerais (como o tato e a temperatura), incluindo-se também a gus-

tação e o equilíbrio; os lobos temporais percebem e interpretam a olfação e a 

audição e coordenam a aquisição de memória de curto prazo, através de uma 
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região denominada hipocampo; o lobo occipital percebe e interpreta a visão; o 

lobo da ínsula está relacionado a emoções e comportamento, além de percepção, 

memória e interpretação do olfato e da gustação.

Figura 10.7 – Ilustração da vista lateral (1), da vista medial (2), da vista lateral com dissecção do 
lobo da ínsula (3) e da vista inferior (4) do telencéfalo: a) sulco central; b) sulco lateral; c) sulco 
pré-central; d) sulco pós-central; e) lobo frontal; f) lobo parietal; g) lobo temporal; h) lobo occi-
pital; i) lobo da ínsula; j) úncus (região do hipocampo); k) giro pré-central; l) giro pós-central; 
m) mesencéfalo; n) diencéfalo; o) corpo caloso.

O sistema límbico é um conjunto de áreas neurais que controla e memo-

riza as emoções e o comportamento.
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Durante dois anos após o nascimento, o sistema nervoso da criança 

evolui estruturalmente; e, durante toda a vida, esse sistema continua se 

aprimorando funcionalmente. Por exemplo: na adolescência acontece 

a conquista do pensamento abstrato, que, em linhas gerais, é a capaci-

dade de pensar sobre coisas que ainda não se conhecem ou que não são 

concretas (como o amor, o futuro e as regras morais) e de estabelecer 

hipóteses sobre fatos imaginários, o que permite ao indivíduo avaliar 

e escolher alternativas. 
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EXERCÍCIOS

Sistema nervoso: generalidades e parte central

Teóricos

1) Cite a função geral do sistema nervoso em relação aos sistemas orgânicos. 

2) Descreva de modo simplificado como funciona o sistema nervoso. 

3) Conceitue o estímulo aferente e o estímulo eferente. 

4) Quanto à divisão funcional do sistema nervoso, cite as partes que o constituem 

e as características de cada parte. 

5) Cite a unidade funcional do sistema nervoso. 

6) Cite as partes do neurônio. 

7) Cite o principal tipo morfológico de neurônio do sistema nervoso. 

8) Defina a fibra nervosa. 

9) Defina a bainha de mielina e cite a sua função. 

10) Cite as diferenças entre a fibra nervosa com ou sem bainha de mielina. 

11) Descreva a forma de comunicação entre os neurônios. 

12) Conceitue neuróglia e sua relação quantitativa com os neurônios. 

13) Descreva as funções da neuróglia. 

14) Cite as estruturas que compõem as substâncias cinzenta e branca do sistema 

nervoso. 

15) Explique como as substâncias cinzenta e branca se organizam no encéfalo e na 

medula espinal. 

16) Descreva o conceito de núcleo, gânglio, trato/lemnisco/fascículo e nervo. 

17) Cite como é dividido o sistema nervoso. 

18) Cite os espaços do sistema nervoso central que são oriundos do tubo neural.

19) Conceitue o líquido cerebrospinal, explique a sua formação e cite as suas funções.

20) Conceitue as meninges e descreva a sua organização.

21) Descreva o espaço subaracnóideo e cite a sua função.
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22) Cite a estrutura que absorve o líquido cerebrospinal.

23) Sobre a medula espinal, cite:

a) A localização e a extensão;

b) A forma, as intumescências e o que essas representam;

c) O conceito e a localização do cone medular e da cauda equina;

d) As estruturas formadas pela substância cinzenta.

24) Sobre o tronco encefálico, cite:

a) Sua localização e suas partes;

b) Suas funções;

c) O conceito de formação reticular e a sua função;

d) O conceito de decussação das pirâmides e a sua localização.

25) Sobre o cerebelo, cite:

a) Sua localização e as suas partes;

b) Sua função.

26) Sobre o diencéfalo, descreva:

a) As suas partes;

b) O tálamo;

c) O hipotálamo e sua relação com a glândula hipófise;

d) O epitálamo.

27) Sobre o telencéfalo:

a) Cite as estruturas básicas que o constituem;

b) Defina corpo caloso;

c) Explique a organização da substância branca;

d) Cite seus lobos e como estes são divididos;

e) Defina as funções gerais de cada um de seus lobos.

28) Conceitue o sistema límbico e descreva as suas funções.
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Práticos

Com auxílio das imagens do Manual e de atlas de anatomia, identifique as seguintes 

estruturas
17

.

1) Meninges: a dura-máter, a aracnoide-máter e a pia-máter. O espaço subarac-

nóideo. A foice do cérebro e o tentório do cerebelo.

2) Medula espinal: sua extensão, as intumescências cervical e lombossacral, o cone 

medular, a cauda equina; as substâncias branca e cinzenta da medula espinal, as 

colunas anterior e posterior, a comissura cinzenta, o canal central da medula.

3) Tronco encefálico: o bulbo, a ponte e o mesencéfalo; as olivas do bulbo, as pirâ-

mides do bulbo, a decussação das pirâmides (no bulbo), os pedúnculos cerebe-

lares e os pedúnculos cerebrais (no mesencéfalo).

4) Cerebelo: os hemisférios do cerebelo e o verme do cerebelo.

5) Diencéfalo: o tálamo, o hipotálamo e o epitálamo; a glândula hipófise, o infun-

díbulo e a glândula pineal (no epitálamo).

6) Telencéfalo: os hemisférios cerebrais, a fissura longitudinal do cérebro, o corpo 

caloso; os lobos frontal, parietal, occipital, temporal e da ínsula; as substâncias 

cinzenta e branca do telencéfalo; a cápsula interna e o hipocampo.

17  Quando não identificável na peça anatômica, faça-o apenas no atlas de anatomia.
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CAPÍTULO XI

Sistema nervoso: parte periférica
Josemberg da Silva Baptista

Introdução

A parte periférica do sistema nervoso compreende todas as demais estruturas do sis-

tema (à exceção do encéfalo e da medula espinal, estudados no capítulo anterior): as 

terminações nervosas, os gânglios e os nervos (espinais e cranianos). É fundamen-

tal relembrar que as estruturas neurais da parte central e periférica são contínuas, 

sendo divididas apenas para uma descrição didática.

1. Terminações nervosas

Terminação nervosa é a denominação dada a qualquer extremidade de neurônio, seja 

ele sensitivo, seja motor. Sendo assim, as terminações nervosas podem atuar na via 

aferente ou na via eferente. 
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1.1. Sensitivas 

As terminações nervosas sensitivas detectam mudanças do ambiente externo e interno 

do corpo; assim, elas são parte dos componentes responsáveis pela percepção da sen-

sibilidade. Esta desempenha papel importante no processo de saúde e de doença por 

estabelecer sintomas e sinais que o clínico pode analisar e cuja origem ele pode iden-

tificar para ulterior tratamento.

São vários os tipos de sensibilidades, mas pode-se simplificá-las em duas cate-

gorias: somáticas e viscerais. As somáticas são relativas à percepção do indivíduo 

ao meio externo, representadas pelo tato, pressão, vibração, temperatura, dor e 

propriocepção (localização do indivíduo no espaço). As viscerais são as relativas à 

percepção do indivíduo ao meio interno, tais como a fome, sede, falta de ar (disp-

neia), dilatação ou estiramento, náusea, dor e queimação (Quadro C). Todas 

essas sensações citadas são percebidas pelo indivíduo, mas há muitas outras sensa-

ções viscerais que são completamente imperceptíveis, tais como o nível de oxigê-

nio no sangue, a frequência cardíaca ou a respiratória, a pressão sanguínea, o nível 

de pH do sangue e do estômago, entre outras.

Para a aquisição desses tipos de sensibilidade, o corpo humano dispõe de ter-

minações nervosas aferentes dos tipos:

• Livres: diretamente distribuídas no tecido no qual a sensibilidade é cap-

tada – para a dor, o olfato e a visão (Fig. 3.3);

• Encapsuladas: envoltas por tecido acessório para o desempenho do seu 

papel funcional – para o tato, a pressão, a vibração, a temperatura, a audição, 

a gustação, o equilíbrio, a propriocepção e as sensibilidades viscerais (ex.: 

corpúsculos de Pacini e de Meissner, célula receptora gustatória) (Fig. 3.3).

A via aferente é iniciada quando um estímulo é captado por uma terminação 

nervosa aferente (livre ou encapsulada) de acordo com o órgão (somático ou visce-

ral). Esse estímulo é direcionado para a medula espinal, por meio de um nervo espi-

nal, ou para o encéfalo, por meio de um nervo craniano. Chegando a essas áreas, o 

estímulo será transmitido para um neurônio de associação que o encaminhará para 
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ser interpretado em um ou mais circuitos neurais, a fim de que seja encaminhada 

uma resposta. 

A hipovitaminose de B12 (hipocobalaminemia) é uma doença do 

metabolismo da homocisteína que ataca as terminações nervosas afe-

rentes. Instala-se progressivamente no indivíduo e se manifesta com 

astenia, anemia (diminuição da concentração de hemoglobina) e pares-

tesia (formigamento). Caso não seja tratada, as lesões nervosas podem 

ser permanentes. Os produtos animais constituem a principal fonte 

de vitamina B12. 

1.2. Motoras

As terminações nervosas motoras possuem o papel de resposta no contexto funcio-

nal do sistema nervoso. A via eferente é iniciada nos circuitos neuronais estabe-

lecidos para uma ação. Todavia, ele pode ser simples, por meio de um arco reflexo 

(a retirada rápida da mão ao perceber que uma superfície está quente), ou com-

plexo, quando há necessidade de circuitos neurais (ex.: tomadas de decisão, pla-

nejamento e cálculo). O caminho do estímulo nervoso é o contrário do aferente e 

termina numa sinapse com um órgão efetuador. Em geral, o órgão efetuador deli-

neia duas ações: contração ou secreção.

Dois tipos de terminações nervosas eferentes são descritos em anatomia: 

as placas motoras (somáticas) e as varicosidades (viscerais):

• Placas motoras: são estruturas pediculares formadas pela extremidade 

da fibra nervosa eferente. Ocorrem nos músculos estriados esqueléticos;

• Varicosidades: são estruturas discoides formadas pela extremidade da 

fibra nervosa eferente. Ocorrem nas glândulas, no músculo estriado car-

díaco e nos músculos lisos.
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Quadro C – Sinopse das terminações nervosas e seus tipos

Terminação

nervosa

Órgão

Tipo de 

terminação

Tipo de sensibilidade/

órgãos efetuadores

Aferente
Somático Livre Dor, olfato e visão

Visceral Encapsulada Demais

Eferente
Somático Placa motora Músculos estriados esqueléticos

Visceral Varicosidade
Glândulas, músculo estriado 

cardíaco e músculos liso

Fonte: Elaboração própria.

2. Gânglios 

A formação de grupos de pericários (corpos de neurônios) na parte periférica do sis-

tema nervoso é denominada gânglios (Fig. 11.1). São divididos em:

• Gânglios sensitivos: somáticos e viscerais;

• Gânglios motores: apenas viscerais.

Note-se que a parte eferente somática não necessita da formação de gânglios 

para o desempenho de sua atividade (Fig. 11.1).
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Figura 11.1 – Ilustração das generalidades do sistema nervoso periférico e a sua interação com 
o sistema nervoso central: a) coluna anterior da medula espinal, onde se encontra o neurônio 
motor (eferente); b) gânglio sensitivo do nervo espinal, onde se encontra o neurônio sensitivo 
(aferente – somático e visceral); c) neurônio de associação (ipsilateral); d) neurônio de associação 
(contralateral); e) placa motora no músculo estriado esquelético (terminação nervosa eferente); 
f) terminações nervosas livres no tegumento (para o tato, a pressão, a vibração, a temperatura e 
a dor – aferente); g) terminação nervosa encapsulada no músculo estriado esquelético (proprio-
cepção – terminação nervosa aferente); h) via neuronal aferente (ascendente); i) via neuronal efe-
rente (descendente); j) gânglio motor (visceral), contendo o neurônio motor para a víscera (k).

3. Nervos espinais

Existem 31 pares de nervos espinais: oito cervicais, doze torácicos, cinco lombares, 

cinco sacrais e um coccígeo. Todos se originam da medula espinal.
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Os nervos espinais são formados por uma raiz anterior e uma raiz poste-

rior. A anterior é eferente (motora) e a posterior é aferente (sensitiva). Portanto, 

todos os nervos espinais são sensitivos e motores, e por esse motivo são ditos mis-

tos (Fig. 11.2). Ademais, na raiz posterior está localizada uma estrutura denominada 

gânglio sensitivo do nervo espinal, que serve tanto à parte somática quanto à 

parte visceral da divisão funcional do sistema nervoso.

Após a sua formação, cada nervo espinal se divide em um ramo anterior e 

um ramo posterior, ambos mistos. Os ramos posteriores dos nervos espinais iner-

vam basicamente as regiões do dorso e posteriores da cabeça e do pescoço, e os ramos 

anteriores inervam o restante do corpo.

Com exceção dos nervos da região torácica, os ramos anteriores dos nervos 

espinais se organizam em plexos, denominados plexo cervical, plexo braquial e 

plexo lombossacral. Os nervos oriundos dos plexos possuem fibras nervosas de 

mais de um nível medular. 

Em caso de um traumatismo raquimedular (TRM), com lesão na 

medula espinal, é possível que um nervo oriundo de um plexo não fique 

totalmente sem função, em virtude de sua origem ser atribuída a mais 

de um nível medular.

A área de pele inervada por um único nervo espinal (oriundo de um único 

nível medular) é denominada dermátomo. Com exceção da face, toda a pele pos-

sui uma referência nervosa de um nervo espinal.

Os nervos espinais apresentam ramos comunicantes que servem à divisão 

autônoma do sistema nervoso, que será descrita na seção 5 deste capítulo.
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Figura 11.2 – Ilustração da secção transversal da coluna vertebral e medula espinal: a) raiz ante-
rior do nervo espinal; b) raiz posterior do nervo espinal; c) gânglio sensitivo do nervo espinal; 
d) nervo espinal; e) ramo anterior do nervo espinal; f) ramo posterior do nervo espinal; g) ramo 
comunicante branco; h) ramo comunicante cinzento; i) gânglio do tronco simpático.

4. Nervos cranianos

Existem doze pares de nervos cranianos (Quadro D). Todos se originam no encéfalo, 

mas emergem através de aberturas no crânio. O nervo craniano pode ser somente 

sensitivo, somente motor ou misto.



226Capítulo XI  ·  Manual de anatomia humana para estudantes de nutrição

Quadro D – Sinopse dos pares de nervos cranianos

Nervo

Origem 

encefálica

Tipo Região de atuação e principais funções

I. Olfatório Telencéfalo Sensitivo Cavidade nasal – olfação

II. Óptico Diencéfalo Sensitivo Órbita – visão

III. Oculomotor Mesencéfalo Motor
Órbita – movimentar o bulbo 
do olho e abertura da pupila 

IV. Troclear Mesencéfalo Motor Órbita – movimentar o bulbo do olho

V. Trigêmeo Ponte Misto

Face, cavidade nasal e oral – recolher a 
sensibilidade geral
Língua – recolher a sensibilidade geral  
dos dois terços anteriores
Cabeça – motor para os músculos da 
mastigação

VI. Abducente Ponte Motor Órbita – movimentar o bulbo do olho

VII. Facial Ponte Misto

Glândulas salivares (exceto a glândula 
parótida) – secreção
Face – motor para os seus músculos 
Língua – recolher sensibilidade gustatória 
dos dois terços anteriores

VIII. Vestibulococlear Ponte Sensitivo Orelha – audição e equilíbrio

IX. Glossofaríngeo Bulbo Misto

Glândula parótida – secreção
Língua – recolher a sensibilidade geral e 
gustatória do um terço posterior
Faringe – recolher a sensibilidade geral

X. Vago Bulbo Misto

Pescoço – motor para os músculos da 
laringe (fonação) e a maior parte dos  
músculos da faringe (deglutição), além de 
recolher a sensibilidade geral e gustatória 
desses órgãos
Tórax e abdome – motricidade e recolher 
a sensibilidade das vísceras

XI. Acessório Bulbo Motor
Pescoço e dorso – motor para os mús-
culo trapézio e esternocleidomastóideo

XII. Hipoglosso Bulbo Motor Língua – motor para os seus músculos 

Fonte: Elaboração própria.
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Figura 11.3 – Ilustração da vista inferior do encéfalo para visualização dos nervos cranianos: 
a) trato e bulbo olfatório (relacionado ao n. olfatório NC I); b) n. óptico (NC II); c) n. oculomo-
tor (NC III); d) n. troclear (NC IV); e) n. trigêmeo (NC V); f) n. abducente (NC VI); g) n. facial 
(NC VII); h) n. vestibulococlear (NC VIII); i) n. glossofaríngeo (NC IX); j) n. vago (NC X); 
k) n. acessório (XI); l) n. hipoglosso (NC XII).
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A hipovitaminose E pode levar a lesões neurológicas que geram 

fraqueza e catabolismo muscular, além de alterações da marcha e da 

acuidade visual. Essa condição está principalmente associada à má 

absorção de gorduras por doenças, como a doença de Crohn, insu-

ficiência pancreática e fibrose cística. A hipovitaminose A leva a 

xeroftalmia, o que repercute em dificuldade de adaptação da visão em 

ambientes escuros. Ambas as condições são resolvidas com suplemen-

tação de vitaminas E e A.

5. Divisão autônoma do sistema nervoso

No Capítulo X foi explicado que o sistema nervoso pode ser dividido anatômica e 

funcionalmente. A divisão autônoma do sistema nervoso está incluída na parte peri-

férica da divisão anatômica e é representada pela parte visceral da divisão funcional. 

Portanto, suas ações não são percebidas nem controladas voluntariamente 

pelo indivíduo (Quadro E). 

As vias nervosas da divisão autônoma do sistema nervoso são denominadas 

via simpática e via parassimpática. Ambas atuam de maneira aferente e eferente. 

A parte aferente trafega estímulos sensitivos da víscera, e a parte eferente trafega 

estímulos motores para a víscera. 

Estruturalmente essa divisão do sistema nervoso utiliza dois neurônios 

na via eferente (Quadro E), e seus neurônios realizam sinapses nos gânglios 

viscerais. A ação motora na víscera é determinada de acordo com a função que 

ela desempenha (por exemplo: peristaltismo, secreção, dilatação e compressão).  

Contudo, de acordo com o tipo de estímulo, este irá trafegar ou na via simpática 

ou na via parassimpática. 
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Figura 11.4 – Ilustração das generalidades da divisão autônoma do sistema nervoso. Grafitadas, 
estão as partes do tronco encefálico e sacral da medula espinal, de onde emerge o neurônio I da 
via parassimpática eferente (a). Listrada, está a parte toracolombar da medula espinal, região de 
onde emerge o neurônio I da via simpática eferente (b). As caixas representam os gânglios. Em 
c) está o neurônio II da via parassimpática eferente, e em d) está esquematizado o neurônio II 
da via simpática eferente.

5.1. Via simpática

O pericário do neurônio I da via simpática está localizado na coluna lateral da 

substância cinzenta da medula espinal (H medular) no segmento medular de T I a 

L II (Fig. 11.4); apenas essa região da medula espinal possui a coluna lateral (Fig. 10.2). 
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A fibra nervosa do neurônio I emerge pela raiz anterior e constitui parte 

do nervo espinal. Em seguida, através do ramo comunicante branco, os axônios 

desses neurônios chegam aos gânglios do tronco simpático (gânglios dispostos 

em cadeia, denominados em conjunto como tronco simpático). O tronco simpá-

tico é uma cadeia de gânglios que se estende da região cervical superior ao cóccix. 

Uma vez que a fibra nervosa alcança o gânglio do tronco simpático, ela encon-

tra três caminhos para seguir:

I. Realizar sinapse com o neurônio que compõe o gânglio do tronco 

simpático no mesmo nível;

II. Ascender ou descender no tronco simpático, realizando sinapse 

com o neurônio que compõe o gânglio do tronco simpático em um 

nível superior ou inferior;

III. Emergir do tronco simpático sem realizar sinapse, realizando 

sinapse com o neurônio que compõe um gânglio pré-aórtico.

Dessa forma, os três possíveis caminhos do neurônio I da via simpática seguem 

para três possíveis destinos:

I. Nervo espinal: o neurônio I realiza sinapse com o neurônio II (do gân-

glio do tronco simpático). O neurônio II emite o seu axônio que retorna 

ao nervo espinal através do ramo comunicante cinzento para consti-

tuir o nervo espinal, inclusive os ramos anterior e posterior desse nervo 

(para vasos, glândulas sudoríferas e músculos eretores dos pelos);

II. Nervos esplâncnicos pós-ganglionares
18: o neurônio I realiza sinapse 

com o neurônio II (do gânglio do tronco simpático). O neurônio II emite 

o seu axônio através do tronco simpático diretamente para as vísceras  

(da cabeça, pescoço e tórax);

18  A denominação “nervos esplâncnicos pós-ganglionares” está sendo adotada para agrupar os 
nervos que recebem denominações específicas na região da cabeça, pescoço e tórax e facilitar o 
estudo. Tal denominação não é adotada na terminologia anatômica.
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III. Nervos esplâncnicos pré-ganglionares
19: o neurônio I não realiza 

sinapse com o neurônio II do gânglio do tronco simpático, mas rea-

liza com o neurônio II dos gânglios pré-aórticos
20 (celíaco, mesentérico 

superior, mesentérico inferior e aorticorrenal). Dessa forma, o neurônio 

I emite o seu axônio através do tronco simpático em direção aos gânglios 

pré-aórticos, onde ocorrerá a sinapse com o neurônio II. A partir desses 

últimos emergem nervos para as vísceras (do abdome e da pelve).

Perceba que os gânglios do tronco simpático e os gânglios pré-aórticos 

representam os neurônios II da via simpática.

5.2. Via parassimpática

O pericário do neurônio I da via parassimpática está localizado nos núcleos do 

tronco encefálico ou na substância cinzenta dos segmentos de S II a S IV da medula 

espinal. No tronco encefálico essa via é representada pelos nervos cranianos III, VII, 

IX e X e na parte sacral da medula espinal é representada pelos nervos esplânc-

nicos pélvicos. 

O pericário do neurônio II da via parassimpática está muito próximo da 

víscera ou incluído na sua parede. Os gânglios da cabeça e os gânglios nas paredes  

das vísceras representam os neurônios II da via parassimpática. Os nervos cra-

nianos III, VII e IX realizam sinapse nos gânglios da cabeça, e fibras do neurônio II 

são dirigidas às vísceras dessa região. Os gânglios parietais recebem as fibras nervo-

sas do nervo vago (X par craniano) ou dos nervos esplâncnicos pélvicos e emitem 

as fibras nervosas do neurônio II diretamente para a víscera na qual está localizado.

19  A denominação “nervos esplâncnicos pré-ganglionares” está sendo adotada para estabelecer 
diferença deles aos citados “nervos esplâncnicos pós-ganglionares”. Tal denominação não é ado-
tada na terminologia anatômica.
20  Os gânglios pré-aórticos receberam tal denominação em virtude de sua relação com os vasos 
que emergem da aorta. Tal denominação não é adotada na terminologia anatômica.
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Quadro E – Principais diferenças entre a divisão somática e as divisões autônomas 

do sistema nervoso

Característica Somático

Visceral

parassimpático

Visceral

simpático

Sensibilidade Perceptível Imperceptível Imperceptível

Localização 
do estímulo

Precisa Difusa Difusa

Controle Voluntário Involuntário Involuntário

Número dos 
neurônios

1 2 2

Localização do 
neurônio I

Encéfalo 
e medula

Tronco encefálico  
(III, VII, IX e X) e medula 
espinal (nervos esplânc-
nicos sacrais S II a S IV)

Coluna lateral  
da medula espinal  

(segmentos de T I a L II)

Localização do 
neurônio II

–
Gânglios na parede ou 

próximos da víscera 
Gânglios do tronco simpá-
tico e gânglios pré-aórticos

Neurotransmissor  
do neurônio I

Acetilcolina Acetilcolina Acetilcolina

Neurotransmissor  
do neurônio II

– Acetilcolina Noradrenalina

Fonte: Elaboração própria.
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Figura 11.5 – Esquema da divisão autônoma do sistema nervoso: a) local do neurônio I paras-
simpático (craniossacral); b) axônio do neurônio I parassimpático, inclusive os nervos crania-
nos (NC III, NC VII, NC IX e NC X); c) gânglios parassimpáticos da cabeça, local do neurônio II; 
d) gânglio parassimpático esquematizado no que seria a parede da víscera (local do neurônio II); 
e) local do neurônio I simpático (toracolombar); f) axônio do neurônio I simpático; g) gânglios 
do tronco simpático, um dos locais do neurônio II simpático; h) axônio do neurônio II simpá-
tico emergente de g); i) gânglios pré-aórticos, outro local do neurônio II simpático; j) axônio do 
neurônio II simpático emergente de i); k) exemplo de plexo visceral. Releia a seção 5.1 e identi-
fique o caminho da via simpática (I, II e III) e o destino (h e i) nesse esquema.
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5.3. Ação na víscera e plexos viscerais

A sinapse entre neurônio I e II das vias simpática e parassimpática ocorre por meio 

do neurotransmissor acetilcolina. Entretanto, na via simpática, as varicosidades dos 

neurônios II liberam noradrenalina (norepinefrina) nas vísceras, enquanto a via 

parassimpática continua a utilizar a acetilcolina. Essa diferença química repercute 

na função antagônica que essas duas vias vão efetuar sobre as vísceras (Quadro F). 

A medula da glândula suprarrenal recebe apenas o neurônio I da via simpá-

tica (Fig. 11.5). Sua ação consiste em secretar noradrenalina/adrenalina na corrente 

sanguínea. Assim, a medula da glândula suprarrenal funciona como o neurônio II da 

via simpática. Isso evidencia como a ação da via simpática é mais sistêmica e abran-

gente, em comparação com a da via parassimpática. 

A via simpática é considerada catabólica, pois prepara o corpo para “lutar” ou 

“fugir”. E a via parassimpática é anabólica, uma vez que promove a homeostase e a 

conservação de energia. Ambas as vias são controladas pelo hipotálamo, no dien-

céfalo (Quadro E). 

Os plexos viscerais são formados por fibras nervosas dos neurônios II da via 

simpática e por neurônios I da via parassimpática (Fig. 11.5, 11.6 e 11.7). Esses ple-

xos alcançam as vísceras e, muito embora desempenhem funções antagônicas, aca-

bam por concorrer para o seu bom funcionamento (homeostase) (Quadro F). 

O estímulo aferente visceral é captado por meio de terminações nervosas 

encapsuladas. O trajeto do estímulo aferente visceral é retrógrado ao do eferente. 

Essa via ocorre a partir de apenas um neurônio, cujo pericário se encontra no gân-

glio sensitivo do nervo espinal, assim como é na via aferente somática (Fig. 11.6). 

Embora diversas sensações viscerais sejam percebidas pelo indivíduo (seção 1.1), 

todas elas são oriundas de dois tipos básicos de sensibilidade visceral: a distensão 

e os reflexos viscerais. Geralmente, os reflexos viscerais são conduzidos pela via 

parassimpática, e a dor (distensão), pela via simpática (Fig. 11.6).
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Figura 11.6 – Ilustração da divisão autônoma do sistema nervoso: a) tronco encefálico exemplifi-
cado com a emergência do NC X; b) secção transversal da medula espinal; c) gânglios do tronco 
simpático; d) raiz posterior do nervo espinal; e) raiz anterior do nervo espinal; f) gânglio sen-
sitivo do nervo espinal; g) ramo comunicante branco; h) ramo comunicante cinzento; i) ramo 
posterior do nervo espinal; j) ramo anterior do nervo espinal; k) nervo visceral pré-ganglionar 
(esplâncnico); l) gânglio pré-aórtico; m) víscera alvo; n) neurônios I da via simpática na coluna 
lateral da medula espinal; o) neurônio aferente visceral da via simpática (dor); p) neurônio I  
da via parassimpática; q) neurônio II da via parassimpática (na parede da víscera); r) neurônio 
aferente da via parassimpática (reflexos viscerais). Releia a seção 5.1 e identifique o caminho da 
via simpática (I, II e III) e o destino (IV) nesse esquema.



236Capítulo XI  ·  Manual de anatomia humana para estudantes de nutrição

Quando a sensibilidade de dor visceral chega à medula espinal, esta realiza cru-

zamentos com vias sensitivas centrais comuns à da parte somática do sistema nervoso. 

Por isso é possível perceber, por exemplo, uma sensação dolorosa em uma região 

somática proveniente de uma alteração em uma víscera (ex.: dor de estômago, que 

pode se manifestar na região epigástrica; cólicas menstruais, que podem se manifes-

tar na região hipogástrica; dor do infarto, que pode se manifestar na região do mem-

bro superior esquerdo; dor renal, que pode se manifestar na região lombar e medial 

da coxa). Tais sensações são chamadas dor referida. 

A sensibilidade visceral é difusa e pouco localizada. De maneira contrária, 

a dor somática é bem localizada e definida na região onde ocorreu a lesão, e vários 

tipos de lesões podem desencadear dor.

O plexo entérico é a denominação dada ao plexo visceral localizado entre as 

camadas que formam a parede das vísceras do sistema digestório. Recebe uma deno-

minação diferente dos demais plexos em virtude da sua capacidade de controlar as 

vísceras de maneira independente do sistema nervoso, a partir de reflexos visce-

rais próprios. De acordo com a sua localização, é dividido em plexos submucoso e 

mioentérico. O primeiro é especializado em controlar a secreção das glândulas, 

e o segundo, em controlar o peristaltismo do tubo digestório. Tais plexos também 

atuam no controle da secreção de células endócrinas e respondem a estímulos quí-

micos e de distensão das paredes do tubo digestório (Fig. 11.7). 
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Figura 11.7 – Ilustração dos plexos viscerais: a) nervo vago (parassimpático); b) gânglios do 
tronco simpático; c) plexo esofágico (fibras de ambas divisões autônomas); d) gânglios pré-aór-
ticos; e) plexo mioentérico; f) plexo submucoso.
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Quadro F – Principais ações das vias simpática e parassimpática nos órgãos e sistemas

Órgãos ou  

sistema

Efeito da estimulação 

simpática

Efeito da estimulação 

parassimpática

Olhos Dilata a pupila (midríase) Contrai a pupila (miose)

Glândulas salivares
Diminui a secreção e a torna 
viscosa

Aumenta a secreção e a torna 
fluida

Glândulas 
sudoríferas

Promove a sudorese Ausente

Pele
Estimula os músculos eretores  
dos pelos; vasoconstrição dos 
vasos sanguíneos cutâneos

Ausente

Coração
Aumenta a frequência e a força 
de contração do coração

Diminui a frequência e a força 
de contração do coração

Pulmões
Broncodilatação e diminuição  
da secreção

Broncoconstrição e 
aumento da secreção

Sistema digestório
Inibe o peristaltismo; promove a 
vasoconstrição e a contração do 
músculo esfíncter interno do ânus

Estimula o peristaltismo e as 
secreções digestórias; contrai a 
musculatura do reto e relaxa o 
músculo esfíncter interno do ânus

Fígado e  
vesícula biliar

Aumenta a utilização de 
glicogênio

Promove a formação de glicogê-
nio e de bile

Sistema urinário

Vasoconstrição dos vasos renais 
e diminuição na produção de 
urina; mantém o músculo esfínc-
ter interno da uretra contraído 
para acúmulo de urina na bexiga

Inibe a contração do mús-
culo esfíncter interno da ure-
tra, contrai o músculo detrusor 
da bexiga e provoca a micção

Sistema genital
Promove a ejaculação e a vaso-
constrição (remissão)

Promove a ereção (engurgita-
mento, vasodilatação) dos órgãos 
eréteis

Glândula suprar-
renal (medula)

Libera noradrenalina (norepine-
frina) no sangue

Ausente

Fonte: Elaboração própria.
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EXERCÍCIOS

Sistema nervoso: parte periférica

Teóricos

1) Cite as estruturas anatômicas que compõem a parte periférica do sistema nervoso.

2) Descreva o significado de terminação nervosa. Cite os seus tipos de acordo 

com a função.

3) Descreva o papel funcional das terminações nervosas aferentes.

4) Cite as sensibilidades somáticas.

5) Cite as sensibilidades viscerais.

6) Cite os tipos de sensibilidades das quais o indivíduo não possui percepção.

7) Descreva os tipos de terminações nervosas aferentes. 

8) Relacione os tipos de sensibilidades aos tipos de terminação nervosa e aos dois 

tipos básicos de sensibilidade.

9) Descreva a forma como um estímulo sensitivo chega ao sistema nervoso.

10) Descreva os tipos de terminações nervosas eferentes.

11) Conceitue gânglios nervosos.

12) Cite os tipos de gânglios nervosos.

13) Descreva a formação dos nervos espinais, explique o motivo pelo qual são con-

siderados “mistos” e discrimine o número deles no corpo humano.

14) Discorra sobre como os nervos espinais se distribuem no corpo a partir de ramos 

e formação de plexos. Cite a importância dessa distribuição.

15) Conceitue dermátomo.

16) Cite os nervos cranianos, sua região de ação e suas principais funções.

17) Cite duas diferenças entre os nervos espinais e os cranianos.

18) Elabore uma história em que o protagonista utilize as funções básicas dos doze 

pares de nervos cranianos. Ressalte as funções destes e destaque no texto qual 

nervo craniano desempenha cada função.
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19) Conceitue a divisão autônoma do sistema nervoso.

20) Cite os componentes da divisão autônoma do sistema nervoso.

21) Cite o número de neurônios envolvidos na divisão autônoma do sistema ner-

voso e o local onde realizam sinapses.

22) Cite as vias nervosas da divisão autônoma do sistema nervoso.

23) Cite a localização do neurônio I da via simpática e descreva o seu trajeto até os 

gânglios do tronco simpático. Conceitue os gânglios do tronco simpático.

24) Descreva os três caminhos e os três destinos da via simpática.

25) Cite a localização dos neurônios I e II da via parassimpática.

26) Cite os neurotransmissores utilizados nas vias simpática e parassimpática. Cite 

a importância dessa diferença química.

27) Descreva a especificidade da via simpática para a medula da glândula suprar-

renal, e o papel funcional que a via simpática possui em comparação com a via 

parassimpática.

28) Descreva a formação dos plexos viscerais.

29) Cite os dois tipos básicos de sensibilidade visceral. Cite como ocorre o trajeto 

do estímulo aferente visceral.

30) Explique por que é possível aferir dor visceral em regiões somáticas e cite o 

nome dado a esse tipo de dor. 

31) Cite a característica principal da sensibilidade visceral.

32) Conceitue plexo entérico e explique a sua denominação. 

33) Cite a localização e a função dos plexos mioentérico e submucoso.

34) Relacione em um quadro os órgãos ou sistemas e o efeito da estimulação sim-

pática e parassimpática sobre eles.
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Práticos

Com auxílio das imagens do Manual e de atlas de anatomia, identifique as seguintes 

estruturas
21

.

1) Gânglios: 

a) gânglios sensitivos do nervo espinal (somático e simpático); 

b) gânglios do tronco simpático;

c) gânglios pré-aórticos (simpáticos): celíacos, aorticorrenais, mesentérico 

superior e mesentérico inferior;

d) gânglios da cabeça (parassimpáticos): ciliar, pterigopalatino, ótico e sub-

mandibular; 

e) gânglios parietais (parassimpáticos).

2) Nervos espinais:

a) raízes anterior e posterior;

b) ramos anterior e posterior;

c) ramos comunicantes branco e cinzento;

d) plexos nervosos: cervical, braquial e lombossacral.

3) Nervos cranianos:

a) nervo olfatório (I), bulbo olfatório e trato olfatório;

b) nervo óptico (II);

c) nervo oculomotor (III);

d) nervo troclear (IV);

e) nervo trigêmeo (V);

f) nervo abducente (VI);

g) nervo facial (VII);

h) nervo vestibulococlear (VIII);

i) nervo glossofaríngeo (IX);

j) nervo vago (X);

21  Quando não identificável na peça anatômica, faça-o apenas no atlas de anatomia.
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k) nervo acessório (XI);

l) nervo hipoglosso (XII).

4) Divisão autônoma do sistema nervoso:

a) nervos esplâncnicos maior, menor e imo (nervos viscerais);

b) nervos esplâncnicos lombares e sacrais (nervos viscerais);

c) nervos esplâncnicos pélvicos (nervos viscerais);

d) plexos viscerais: celíaco, mesentéricos superior e inferior;

e) plexo entérico.
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CAPÍTULO XII

Olfato e gustação
Rogério Albuquerque Azeredo e Josemberg da Silva Baptista

Introdução

Dos cinco sentidos especiais mencionados no Capítulo XI, dois merecem destaque 

devido à sua importância para os profissionais da nutrição: a gustação e a olfação. 

Por conseguinte, este capítulo será especialmente destinado aos dois. 

A gustação e a olfação são sentidos químicos que auxiliam no controle de ati-

vidades vitais, como a alimentação, o balanço eletrolítico e a manutenção do 

estado cognitivo e emocional. Seus estímulos são propagados para o sistema límbico 

e, por esse motivo, contribuem para a formação e a evocação de memórias e emoções.

1. Olfação

A olfação é a capacidade química de percepção dos cheiros. O sítio de captação desse 

sentido ocorre na parte olfatória da mucosa da cavidade nasal, que fica dis-

tribuída ao longo da lâmina cribriforme do osso etmoide e parte superior e 

medial da concha nasal superior (Fig. 12.1). A estrutura do nariz possui, em parte, 

a forma para que o ar inspirado seja direcionado para a parte olfatória da mucosa do 

nariz. A detecção de odores inicia-se com a inspiração, resultante de uma corrente de 



244Capítulo XII  ·  Manual de anatomia humana para estudantes de nutrição

ar que turbilhona e os carrega para essa parte da cavidade nasal. Esses odores difun-

dem-se no muco e são transportados pelas proteínas que se ligam a eles.

Estruturalmente, a parte olfatória da mucosa do nariz é composta por recep-

tores olfatórios, células basais e células de sustentação. Apesar de ser uma 

pequena área (5 cm2), ela é formada por cerca de dez a cem milhões de receptores 

olfatórios suportados por células basais. As glândulas olfatórias produzem um 

muco que difunde as substâncias odoríferas de modo a permitir a captação destas 

pelos receptores olfatórios. 

Os receptores olfatórios são neurônios com fibras amielínicas que em con-

junto constituem os nervos olfatórios (Fig. 12.1). Representam o contato direto 

entre o sistema nervoso e o ambiente. Em aproximadamente trinta dias os recepto-

res olfatórios são substituídos por células basais da mucosa, que se diferenciam, 

transformando-se em novos neurônios. 

Os axônios dos receptores olfatórios atravessam a lâmina cribriforme do osso 

etmoide e terminam realizando sinapse no glomérulo olfatório, no bulbo olfa-

tório. Os glomérulos olfatórios são formados por células mitrais. Aproximada-

mente 25 mil receptores olfatórios realizam sinapse em cada glomérulo. Os axônios 

das células mitrais formam os tratos olfatórios e dirigem os estímulos para inter-

pretação consciente nos lobos temporais. O olfato é a única sensibilidade que 

não realiza sinapse primeiramente no tálamo (Fig. 12.1).

Uma série de axônios do trato olfatório se projeta para áreas do sistema 

límbico e do hipotálamo. Essas conexões possuem a função de evocar 

respostas emocionais e memórias relativas aos cheiros. Os odo-

res dos alimentos produzem, por via reflexa, a secreção da saliva e do 

suco gástrico. De acordo com o tipo de alimento, esse reflexo pode ser 

maior ou até mesmo repulsivo.
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Outro método de percepção dos odores provém da olfação retronasal, que 

ocorre quando eles ascendem pela parte nasal da faringe e cóanos, alcançando a parte 

olfatória da mucosa do nariz. Essa via é importante durante a degustação de alimen-

tos e de líquidos (Fig. 6.5).

O olfato diminui com a idade e com o tabagismo. Em geral, as mulheres têm 

esse sentido mais apurado.

Figura 12.1 – Ilustração da via olfatória: a) nervos olfatórios na mucosa olfatória da concha nasal 
superior; b) bulbo olfatório com as células mitrais; c) trato olfatório; d) lobo temporal; e) cone-
xão da via olfatória com áreas do sistema límbico.

2. Gustação

A gustação é a capacidade química de distinguir gostos. É muito mais simples do que 

o olfato, uma vez que humanos podem distinguir cinco tipos primários: doce, sal-

gado, azedo, amargo e umami. 

As terminações nervosas da gustação se iniciam na língua, com os calícu-

los gustatórios. Cada calículo é formado por três tipos de células: células recep-

toras gustatórias, células basais e células de sustentação. Aproximadamente  
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cinquenta células receptoras gustatórias compõem um calículo gustatório. Essas 

células possuem um tempo de vida de aproximadamente dez dias, sendo substi-

tuídas por células basais do calículo, que se diferenciam continuamente durante 

a vida, transformando-se em novos receptores. 

O tempo de substituição do calículo gustatório explica por que uma 

queimadura por um alimento ou líquido, numa determinada região 

da língua, não a torna permanentemente incapaz de captar os gostos.

A maior parte dos calículos gustatórios está localizada nas papilas fungifor-

mes, folhadas e circunvaladas da língua, mas eles também estão distribuídos no 

palato, na epiglote e na faringe (Fig. 6.5 e 7.5). As substâncias químicas dos ali-

mentos dissolvidas na saliva atuam como transdutores da gustação: quanto mais 

salivação, maior a percepção dos alimentos. 

De maneira diferente dos receptores olfatórios, as células receptoras gustató-

rias não são neurônios. Elas percebem os transdutores da gustação e transmitem a 

informação para os neurônios. 

Existem conexões nervosas que estimulam a salivação após a percepção 

de algum cheiro. A mastigação e a consequente formação do bolo alimen-

tar acabam por aumentar a percepção do olfato por via retronasal. Tais 

fatos evidenciam a sinergia existente entre esses dois sentidos especiais.

Cada dendrito de neurônio se comunica com múltiplos calículos gustató-

rios. Os diferentes sabores são oriundos dos cinco tipos básicos. De acordo com o 

alimento, o padrão de ativação dos neurônios que se associam aos calículos gusta-

tórios será diferente, gerando sabores diferentes. Cada célula receptora gustatória 
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responde a mais de um dos cinco sabores primários, embora possa responder mais 

fortemente a um do que a outro. Dessa forma, aquela divisão clássica da língua em 

regiões gustatórias de acordo com os sabores primários não é mais aceita. Toda-

via, existem áreas onde ocorre preferencialmente a aferição de determinado sabor.

A análise sensorial dos alimentos trabalha especificamente com as pre-

ferências dos consumidores/comensais em relação a algum produto ou 

preparação. Em nutrição esse assunto ganha bastante relevância, pois, 

além da qualidade nutricional das preparações, o nutricionista precisa 

estar atento para oferecer cardápios e produtos saborosos, atrativos ao 

paladar dos consumidores/comensais. 

Os nervos faciais (VII), glossofaríngeos (IX) e vagos (X) são os responsá-

veis por transmitir a sensibilidade gustatória dos calículos aos núcleos do tronco 

encefálico (Fig. 12.2). É válido relembrar que os dois terços anteriores da língua 

são inervados pelo nervo facial, o terço posterior é inervado pelo nervo glossofa-

ríngeo, e a faringe e a laringe (epiglote) o são pelo nervo vago (Quadro D). A partir 

do tronco encefálico, os estímulos gustatórios são projetados para áreas do sistema 

límbico (tálamo, hipotálamo e lobo da ínsula) e, por fim, são interpretados cons-

cientemente nos lobos parietais (Fig. 12.2).

A percepção do paladar, assim como o olfato, diminui com a idade e com o 

tabagismo.

Da mesma forma que a via olfatória, a via gustatória é capaz de evo-

car respostas emocionais e memórias relativas aos gostos. Utili-

zando-se dessa característica funcional, o conceito de comfort food foi 

criado para denominar o alimento que representa um valor sentimen-

tal, nostálgico e que geralmente remete à infância.
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Para a experiência da gustação não são apenas importantes o gosto 

e o cheiro do alimento, mas também a temperatura, a textura e a apre-

sentação visual. Esta, por exemplo, é deveras importante na educação 

alimentar de crianças.

Figura 12.2 – Ilustração da via gustatória: nervos cranianos facial, glossofaríngeo e vago; a) dois 
terços anteriores da língua (NC VII); b) um terço posterior da língua (NC IX); c) região epigló-
tica (NC X); d) tronco encefálico; e) tálamo; f) área gustatória no lobo parietal.
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3. Limiar e adaptação olfatória e gustatória

Limiar sensitivo é a menor quantidade de uma determinada substância capaz de 

estimular os receptores de um sentido. No caso do limiar do olfato ou da gustação, 

isso é muito variável: substâncias amargas ou com odor podre são percebidas muito 

facilmente (limiar baixo) e podem ter uma função protetora na evolução da espécie. 

Ambos os sentidos possuem capacidade de acomodação/adaptação em torno 

de apenas um minuto, ou seja, tornam-se atenuados ou quase imperceptíveis ao indi-

víduo. Essa acomodação no olfato e na gustação está relacionada a mudanças nos 

receptores olfatórios, gustatórios e nos neurônios da parte central do sistema nervoso.
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EXERCÍCIOS

Olfato e gustação

Teóricos

1) Cite os tipos de sentido a que o olfato e a gustação correspondem.

2) Cite as atividades vitais cujo controle é auxiliado pelo olfato e pela gustação.

3) Cite a repercussão da propagação do estímulo do olfato e da gustação para o 

sistema límbico.

4) Descreva a distribuição e a composição da mucosa olfatória.

5) Cite a importância das glândulas olfatórias para a percepção do olfato.

6) Descreva as características dos receptores olfatórios/nervos olfatórios.

7) Descreva o glomérulo olfatório e a sua composição. Cite para qual região do 

sistema nervoso as células desse glomérulo se dirigem, bem como a importân-

cia disso.

8) Discorra sobre o motivo pelo qual ocorre a evocação de memórias relativas aos 

cheiros. Cite as repercussões disso.

9) Conceitue a olfação retronasal e a sua importância.

10) Cite as diferenças que ocorrem com o olfato de acordo com a idade, o sexo e o 

uso de tabaco.

11) Cite os tipos de gostos que os humanos conseguem distinguir.

12) Cite a estrutura responsável pela captação dos gostos. Descreva a sua composi-

ção, seu tempo de vida, a forma de diferenciação e a importância disso. 

13) Cite a localização da maior parte dos calículos gustatórios.

14) Conceitue os transdutores da gustação. Cite o fator principal que aumenta essa 

transdução.

15) Diferencie, do ponto de vista nervoso, o olfato da gustação.

16) Justifique por que a divisão clássica da língua em regiões gustatórias não é mais 

aceita.
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17) Relacione os nervos responsáveis por levar o estímulo gustatório e a área de 

percepção consciente no telencéfalo.

18) Cite os fatores que se relacionam para a experiência da gustação. 

19) Cite o que as mudanças etárias e decorrentes do tabaco geram na gustação.

20) Discorra sobre o limiar e a adaptação do olfato e da gustação.
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CAPÍTULO XIII

Sistema endócrino
Josemberg da Silva Baptista

Introdução

Com o sistema nervoso, o sistema endócrino controla o funcionamento do corpo 

humano. Ele é composto por glândulas que secretam hormônios no sistema circu-

latório, que, por sua vez, os distribui aos órgãos-alvo para exercerem a sua função.

É importante que o nutricionista entenda a anatomia das glândulas endócrinas, 

bem como atente para o fato de que os hormônios atuam de maneira sistêmica no 

corpo. Alterações na produção dos hormônios geralmente desencadeiam transtor-

nos no metabolismo corporal, direta ou indiretamente, mas estes podem ser muito 

bem manejados terapeuticamente pelo nutricionista.

Com o avanço da ciência, foi descoberto o papel endócrino de diversos órgãos, 

como coração, estômago, intestino delgado, timo, fígado, rins e outros. Contudo, 

estudaremos de maneira breve neste capítulo os órgãos glandulares clássicos, que são 

as glândulas hipófise, tireoide, paratireoide, timo, suprarrenais e pâncreas.
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1. Hipófise

A hipófise é uma glândula globuliforme que mede 1 cm de diâmetro e está localizada na 

sela turca do osso esfenoide, na cavidade do crânio. Sua função é produzir uma série 

de hormônios controladores de outras glândulas. Para tanto, possui duas partes, assim 

denominadas: adeno-hipófise e neuro-hipófise. A neuro-hipófise é uma extensão do 

hipotálamo e está posicionada posteriormente em relação à adeno-hipófise (Fig. 10.6). 

A descrição detalhada dos hormônios e suas funções encontra-se no Quadro G.

O sistema porta-hipofisário é representado pela capilarização de veias 

emergentes do hipotálamo na hipófise. Assim, as células neurossecreto-

ras do hipotálamo liberam o seu conteúdo nessas veias e regulam a ati-

vidade da hipófise. Desse modo, fica ratificado o controle, mesmo que 

indireto, do sistema nervoso sobre o sistema endócrino.

2. Glândula pineal

A glândula pineal já foi descrita no Capítulo X por ser uma estrutura do epitálamo 

(Fig. 10.6). Seu hormônio e sua ação também estão descritos no Quadro G, ao final 

deste capítulo.

3. Tireoide

A glândula tireoide está localizada anterolateralmente à região de transição entre laringe 

e a parte cervical da traqueia, de forma a abraçar a face anterior desses órgãos. Possui 

a forma de U, representada por seus dois lobos ligados por um istmo. Atua no con-

trole do metabolismo com a produção dos hormônios T3 (triiodotironina) e T4 
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(tetraiodotironina, ou tiroxina) e no metabolismo do cálcio por meio da produção 

da calcitonina. A descrição detalhada dessas ações se encontra no Quadro G (Fig. 13.1).

O hipertireoidismo está relacionado com o aumento da produção de 

T3 e T4 e, portanto, com diversos sintomas relativos ao aumento do 

metabolismo, tais como taquicardia, perda de peso com manutenção do 

apetite, transpiração excessiva e intolerância ao calor. O hipotireoi-

dismo, por outro lado, está relacionado à diminuição da produção des-

ses hormônios; na criança é denominado cretinismo e pode diminuir 

as capacidades motoras e intelectuais; no adulto é denominado mixe-

dema e está associado aos sintomas de letargia, intolerância ao frio e 

aumento de peso. O bócio é o crescimento da glândula e está associado 

à baixa ingestão de iodo na dieta.

4. Paratireoides

As paratireoides são duas a seis glândulas discoides de aproximadamente 0,5 cm de 

diâmetro, localizadas na face posterior dos lobos da glândula tireoide. Não é inco-

mum que essas glândulas estejam incluídas no tecido da tireoide. Elas produzem o 

paratormônio, que atua sobre o metabolismo do cálcio. A descrição detalhada da 

ação das paratireoides se encontra no Quadro G (Fig. 13.1).

5. Timo

A anatomia do timo foi abordada no Capítulo V. Sua produção endócrina é repre-

sentada pela timosina, que atua na proliferação de linfócitos T nas áreas linfáti-

cas secundárias (timo-dependentes) (Fig. 13.1).
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Figura 13.1 – Ilustração da vista anterior (1) e posterior (2) da laringe, da traqueia e da tireoide 
(1), e vista anterior do mediastino médio de uma criança (3): a) tireoide; b) paratireoides; c) timo. 

6. Suprarrenais

São glândulas localizadas sobre o polo superior de cada rim. A suprarrenal direita 

possui formato piramidal, e a esquerda possui formato de meia-lua (Fig. 9.1). 

Cada uma delas possui um córtex e uma medula. A medula da glândula suprar-

renal já foi discutida no Capítulo XI. O córtex dessa glândula é submetido ao con-

trole da hipófise, por meio do hormônio adrenocorticotrófico, para produzir três 

tipos de hormônios: glicocorticoides, mineralocorticoides e androgênios fracos.  

A descrição detalhada da ação desses hormônios se encontra no Quadro G. 

A produção insuficiente dos hormônios corticais das glândulas suprar-

renais é potencialmente fatal e é conhecida como doença de Addi-

son, cujos sintomas variam entre a perda de peso, astenia (fraqueza), 
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hipotensão arterial e hiperpigmentação da pele e da mucosa. A produção 

exacerbada desses hormônios é conhecida como síndrome de Cushing 

e manifesta-se com fraqueza e atrofia muscular, como na doença de 

Addison, mas possui sintomas antagonistas, como a hipertensão arte-

rial e a obesidade característica na região dos ombros e na face (face de 

lua cheia). A maior parte dos casos de síndrome de Cushing está asso-

ciada ao aumento do hormônio adrenocorticotrófico em virtude da 

presença de tumor na adeno-hipófise. Portanto, o nutricionista deve 

ficar atento às taxas desses hormônios e estabelecer dieta apropriada.

7. Pâncreas

A anatomia do pâncreas já foi estudada no Capítulo VIII, e discutida a sua parte 

exócrina, relativa à produção do suco pancreático (Fig. 8.10). Sua parte endócrina, 

representada pelas ilhotas pancreáticas, produz dois hormônios que atuam na 

mobilização da glicose no sangue: o glucagon e a insulina. O primeiro é hiper-

glicemiante (aumenta o nível de glicose no sangue) e o segundo é hipoglicemiante 

(diminui o nível de glicose no sangue). A descrição detalhada da ação deles se encon-

tra no Quadro G.

A diabetes é a condição clínica em que a glicose não é transferida do 

sangue para a célula, papel esse desempenhado pela insulina. Isso pode 

ocorrer quando as células beta das ilhotas pancreáticas não produzem 

a insulina em quantidade suficiente ou quando o corpo do indivíduo é 

resistente à ação da insulina. Isso caracteriza a diabetes tipo I e tipo II, 

respectivamente. A forma e o tipo de administração dos carboidratos 

e a adição de fibras na dieta constituem parte das orientações nutricio-

nais para esse tipo de paciente.
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Quadro G – Sinopse das glândulas endócrinas, suas localizações, seus hormônios, 

órgãos alvos e ação

Glândula Localização Hormônios Órgão-alvo Ação

A
d

e
n

o
-
h

i
p

ó
f
i
s
e

Parte anterior da 
hipófise, localizada 
na sela turca do 
osso esfenoide 
e possui relação 
anatômica com 
o hipotálamo 
por meio da 
neuro-hipófise 
e da circulação 
porta-hipofisária

Hormô-
nio do 
crescimento 

Todos
Promoção do 
crescimento de todos 
os tecidos e órgãos

Prolactina
Glândulas 
mamárias

Produção de leite no 
período gravídico e 
durante a amamentação

Tireotrófico, 
ou tireoes-
timulante 

Tireoide
Estimula a produção 
de T3 e T4

Adrenocor-
ticotrófico

Suprarrenais

Estimula a secreção de 
hormônios do córtex da 
glândula suprarrenal, 
principalmente o cortisol

Gonado-
trofina:
folículo 
estimulante
luteinizante

Testículos 
e ovários

Estimula o desenvolvi-
mento dos gametas  
e produção de estró-
geno nas mulheres

N
e

u
r

o
-
h

i
p

ó
f
i
s
e

Parte posterior da 
hipófise, localizada 
na sela turca do 
osso esfenoide 
e emerge do 
hipotálamo

Ocitocina
Útero e 
mamas

Contração da muscula-
tura lisa desses órgãos; 
nas mamas também efe-
tua a ejeção do leite

Hormônio 
antidiurético

Rins e vasos 
sanguíneos

Reabsorção de água nos 
rins e vasoconstrição

P
i
n

e
a

l

Epitálamo Melatonina

Formação 
reticular 
no tronco 
encefálico

Induz o sono, auxilia 
no controle do 
ritmo biológico
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Glândula Localização Hormônios Órgão-alvo Ação

T
i
r

e
o

i
d

e

Pescoço, anterior 
e lateral à laringe

Triiodoti-
ronina (T3)

Todos os 
tecidos

Estimulam e regulam 
o metabolismo, o 
crescimento e o 
desenvolvimento 

Tetraio-
dotironina 
(tiroxina) 
(T4)

Calcitonina Ossos e rins
Diminui o nível de 
cálcio no sangue 
depositando-o no osso

P
a

r
a

t
i
r

e
o

i
d

e
s Sobre a face 

posterior da 
glândula tireoide 
ou incluídas em seu 
tecido glandular 

Parator-
mônio

Ossos, rins 
e intestinos

Aumenta o nível de 
cálcio no sangue a partir 
da reabsorção óssea e 
absorção nos intestinos; 
estimula a excreção 
de fosfato nos rins

T
i
m

o Mediastino 
superior

Timosina
Órgãos 
linfáticos 
secundários

Proliferação de 
linfócitos T

S
u

p
r

a
r

r
e

n
a

i
s
 
(
c

ó
r

t
e

x
)

Cavidade 
abdominal, 
adjacentes aos 
polos superiores 
dos rins

Glicocor-
ticoides

Todos

Auxiliam na regulação do 
metabolismo de proteínas, 
carboidratos e gorduras; 
elevam o nível de glicose 
no sangue e participam 
da resposta ao estresse

Mineralo-
corticoides

Rins

Estimulam os rins a 
reabsorverem o sódio e 
a excretarem o potássio; 
auxiliam no equilíbrio 
hídrico e eletrolítico

Andro-
gênios 

Órgãos 
sexuais, 
pele, ossos 
e músculos

Estimulam o desenvolvi-
mento das características 
sexuais masculinizantes 

P
â

n
c

r
e

a
s

(
i
l
h

o
t
a

s
 

p
a

n
c

r
e

á
t
i
c

a
s
)

Cavidade abdomi-
nal, no nível de L I  
a L II (no parên-
quima do pâncreas)

Células alfa 
(glucagon)

Tela sub-
cutânea 
(gordura), 
músculos 
e fígado

Eleva o nível da 
glicose no sangue

Células beta 
(insulina)

Diminui o nível de 
glicose no sangue; 
regula o metabolismo
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EXERCÍCIOS

Sistema endócrino

Teóricos

1) Descreva a função do sistema endócrino. Cite a via pela qual os hormônios 

alcançam os órgãos-alvo.

2) Descreva a anatomia da glândula hipófise e a função desta.

3) Cite os hormônios produzidos pela neuro-hipófise e pela adeno-hipófise e as 

funções deles. 

4) Para as glândulas abaixo, cite localização, forma, hormônios que produzem e 

funções: 

a) pineal;

b) tireoide;

c) paratireoides;

d) timo;

e) suprarrenais;

f) pâncreas.
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Práticos

Com auxílio das imagens do Manual e de atlas de anatomia, identifique as seguintes 

estruturas
22

.

1) Localize a hipófise na sela turca do osso esfenoide. Verifique no hipotálamo a 

sua extensão para a neuro-hipófise. Identifique, na parte anterior da hipófise, 

a adeno-hipófise.

2) Observe a glândula pineal no epitálamo.

3) Verifique a glândula tireoide e sua relação com a laringe. Observe os lobos e o 

istmo dessa glândula.

4) Identifique as glândulas paratireoides na face posterior dos lobos da glândula 

tireoide.

5) Localize o timo no mediastino superior. É mais visível no tórax de um feto a 

termo (no período próprio para nascimento).

6) Verifique as glândulas suprarrenais e suas relações com os polos superiores dos 

rins.

7) Observe o pâncreas, sua relação anatômica com o duodeno e suas partes (cabeça, 

corpo e colo).

22  Quando não identificável na peça anatômica, faça-o apenas no atlas de anatomia.
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Por muito tempo, a literatura anatômica 

residiu em obras inespecíficas aos campos pro-

fissionais, aplicadas em todos os cursos supe-

riores da área da saúde. A partir da década de 

1990, começaram a surgir publicações mais 

específicas, que adéquam o conteúdo anatô-

mico ao tempo da disciplina e ao tipo de pro-

fissional em formação.

Como em todos os cursos da área da saúde, 

a anatomia humana é um importante alicerce 

para os graduandos em Nutrição. Um dos prin-

cipais desafios da disciplina para esse curso 

eram os conteúdos ministrados a partir de fon-

tes bibliográficas diferentes. Embora a pes-

quisa diversificada seja prerrogativa para a 

produção de uma aula pelo docente, para os 

discentes isso demanda trabalho adicional e é 

muitas vezes desmotivador. 

Este Manual foi concebido com o objetivo 

de solucionar tal problemática e projetado 

para ser o suporte textual das aulas teóricas 

de anatomia humana em cursos de Nutrição. 

Conquanto a matéria não seja novidade, são 

inéditos: o modo de apresentação dos temas 

aos futuros nutricionistas; o enfoque clínico a 

conteúdos anatômicos para fomento da apren-

dizagem vertical; a abordagem de exercícios 

discursivos diretos e de exercícios práticos 

que culminam no acesso a atlas de anatomia; 

o estímulo ao raciocínio e a trabalhos indivi-

duais e em grupo. O resultado é um texto crí-

tico, atualizado e aplicado à área profissional.


