
218 Capítulo 5 Pelve e Períneo

Asa do sacro (face glútea)

Espinha ilíaca anterossuperior

Espinha ilíaca anteroinferior

Vista lateral

Vista medial

Linhas glúteas
Anterior
Inferior

Posterior

Espinha ilíaca posterossuperior

Espinha ilíaca posteroinferior

Incisura isquiática maior

Corpo do íleo

Espinha isquiática

Corpo do ísquio

Tuberosidade isquiática

Ramo do ísquio

Acetábulo

Incisura acetabular

Ramo púbico superior

Tubérculo púbico

Crista obturatória

Ramo púbico inferior

Espinha ilíaca anterossuperior

Asa do íleo (fossa ilíaca)

Espinha ilíaca anteroinferior

Linha arqueada

Ramo púbico superior

Linha pectínea do púbis 

Corpo do ísquio

Tubérculo púbico 

Face sinfisial

Forame
obturatório

Ramo púbico inferior

Íleo

Ísquio

Púbis

Ramo do ísquio
Tuberosidade isquiática

Incisura isquiática menor

Corpo do íleo

Espinha isquiática

Incisura isquiática maior

Face auricular (para o sacro)

Espinha ilíaca
posterossuperior

Tuberosidade ilíaca 

 FIGURA 5-2      Osso Pélvico (Coxal) Direito.      ( Netter Atlas de Anatomia Humana , 6  a   ed., Prancha 473.)  
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 FIGURA 5-1      Principais Pontos de Referência na Anatomia de Superf ície da Pelve e Períneo Masculinos.      ( Netter Atlas de 

Anatomia Humana , 6  a   ed., Prancha 329.)  
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  Foco Clínico 5-1  

   Fraturas Pélvicas     

 A expressão “fraturas pélvicas” é usada clinicamente para descrever as fraturas do anel pélvico; tipicamente, 

não inclui as fraturas acetabulares, que são um tipo separado de fratura, normalmente resultantes de quedas

de alto impacto ou acidentes automobilísticos. Fraturas pélvicas podem ser de alto ou baixo impacto; as fraturas

de alto impacto geralmente envolvem sangramento signifi cativo e podem trazer risco de morte. As fraturas do 

anel pélvico classifi cam-se em (1) estáveis (envolvendo apenas um lado do anel) e (2) instáveis (envolvendo 

ambas as partes do anel pélvico).

Fratura transversal do sacro, que está minimamente deslocado

Fratura da asa do ílio, por golpe (impacto) direto As fraturas dos ramos ísquio e púbico ipsilater mais requerem
somente tratamento sintomático, com repouso na cama
por períodos curtos e ati ovidade limitada com deambulação
assistida com andador ou muleta por 4 a 6 semanas

Geralmente, a fratura não requer
outro tratamento senão o cuidado
ao sentar-se; anel inflável pode
ser útil

Fraturas estáveis do anel pélvico

Fraturas pélvicas instáveis

FFratura de cisalhamento vertical. Luxação ascendente e
pposterior das articulações sacroilíacas e fraturas de ambos
oos ramos púbicos do mesmo lado resultam em deslocamento
aascendente da hemipelve. Note também a fratura do processo
ttransverso da vértebra L5, avulsão da espinha isquiática e
eestiramento dos nervos sacrais.

Fratura em forquilha. Quebra dupla na continuidade
do anel pélvico anterior causa instabilidade, mas
geralmente quase não causa deslocamento. Provável
lesão visceral (especialmente geniturinária).

FFratura em livro aberto. Ruptura da sínfise púbica
ccom grande separação anterior do anel pélvico.
OOs ligamentos sacroilíacos anteriores se rasgam,
oocorrendo ligeira abertura das articulações sacroilíacas.
LLigamentos sacroilíacos posteriores intactos previnem
aa migração vertical da pelve.
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 TABELA 5-4       Características das Vísceras Pélvicas Femininas  

ESTRUTURA CARACTERÍSTICAS

Bexiga urinária Coberta por peritônio
Útero Formado por um corpo (fundo e istmo) e um colo; suportado pelo diafragma pélvico e por ligamen-

tos; envolto no ligamento largo do útero
Ovários Suspenso entre o ligamento suspensor do ovário (contendo vasos ovarianos, nervos e linfáticos) e o 

ligamento ovariano (amarrado ao útero)
Tubas uterinas 

(trompas de Falópio)
Correm pela mesossalpinge do ligamento largo, consistindo em extremidades fi mbriadas (coleta de 

óvulos ovulados), infundíbulo, ampola, istmo e porções intrauterinas
Vagina Tubo fi bromuscular que inclui o fundo de saco, um recesso superior saliente ao redor do colo do útero
Reto Porção retroperitoneal distal do intestino grosso
Bolsa vesicouterina Recesso peritoneal entre bexiga e útero
Escavação retouterina (bolsa 

de Douglas)
Recesso peritoneal entre reto e útero e ponto mais baixo da pelve feminina

Ligamento largo Dobra peritoneal que suspende útero e tubas uterinas; inclui mesovário (envolve o ovário), mesos-
salpinge (envolve a tuba uterina) e mesométrio (restante do ligamento)

Ligamento redondo do útero Refl ete-se para fora do útero, mantendo-o em anteversão e antefl exão; passa por dentro do canal 
inguinal e termina como uma massa fi broadiposa nos grandes lábios

Ligamentos transversos 
do colo (cardinais ou de 
Mackenrodt)

Condensações fi brosas da fáscia pélvica subperitoneal que suportam o útero

Ligamentos uterossacrais Estendem-se dos lados do colo do útero em direção ao sacro, suportam o útero e localizam-se abaixo 
do peritônio (formam a prega uterossacral)
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 FIGURA 5-8      Útero e Anexos.      ( Netter Atlas de Anatomia Humana , 6  a   ed., Pranchas 352 e 353.)  
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 As  tubas uterinas  (trompas de Falópio), com 
cerca de 10 cm de comprimento, encontram-se 
suspensas na porção mesosalpíngea do ligamento 
largo, sendo subdivididas em quatro partes: 

   ●       Infundíbulo:  porção distal expandida, con-
tendo f ímbrias, que se abre em um óstio den-
tro da cavidade peritoneal e se localiza muito 
perto do ovário.  

   ●       Ampola:  porção grande da tuba uterina, 
localizada entre o infundíbulo e o istmo; sítio 
usual da fertilização.  

   ●       Istmo:  porção proximal mais espessada da 
tuba uterina, estreita e reta, que se une ao 
corpo do útero.  

   ●       Porção intramural:  atravessa a parede 
uterina para abrir-se dentro da cavidade 
uterina.                                       

Foco Clínico 5-3

Incontinência por Estresse em Mulheres     

Geralmente, a perda involuntária de urina depois do aumento na pressão intrabdominal está associada ao

enfraquecimento das seguintes estruturas de suporte do assoalho pélvico: 

●     Ligamentos pubovesicais medial e lateral  

●     Fáscia pubovesical na junção uretrovesical (mistura-se com a membrana e o corpo do períneo)  

●     Levantador do ânus (fornece suporte na junção uretrovesical)  

●     Integridade funcional do esfíncter uretral

Os fatores predisponentes mais comuns para incontinência urinária incluem multiparidade, obesidade, tosse

crônica e levantamento de peso.

Suporte fascial defeituoso permite a rotação
posterior da junção UV em virtude do aumento
da pressão, abrindo a uretra e causando a perda
de urina.

O aumento da pressão intrabdominal força
a uretra contra a fáscia pubocervical intacta,
fechando a uretra e mantendo a continência.

Paciente com defeito no suporte fascial da
junção uretrovesical (UV). Pressão intrabdominal
aumentada resulta em perda de urina.

Suporte fascial pubocervical normal
Pressão aumentada

Fecha a uretra Abre a uretra

Fáscia pubocervical rasgada

Abaulamento da parede vaginal
anterior ao fazer esforço

Perda de
urina

Pressão intrabdominal aumentada

Pressão intrabdominal aumentada

Tossir ou fazer esforço
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Foco Clínico 5-17  

   Ressecção Transuretral da Próstata

 A hipertrofi a prostática benigna (HPB) ocorre em cerca de 20% dos homens aos 40 anos de idade, aumentando 

com o passar da idade, chegando a atingir 90% dos homens com mais de 80 anos. Em realidade, a HPB é uma 

hiperplasia nodular (não é uma hipertrofi a) que resulta da proliferação dos tecidos epitelial e estromal, geralmente 

na região periuretral. Esse crescimento pode levar a urgência urinária, diminuição da força de fl uxo, frequência e 

noctúria. Os sintomas podem necessitar de ressecção transuretral da próstata (RTP), procedimento no qual se 

remove a parte periuretral obstrutiva da glândula usando-se um ressectoscópio. Embora sejam raras, diversas 

complicações cirúrgicas estão ilustradas.
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 Teste seus conhecimentos 
     1.   O câncer do colo do útero atinge um estágio 

avançado e dissemina-se rapidamente. Qual 
das seguintes estruturas é mais provável de 
estar envolvida na disseminação do tumor? 

  A.   Ligamento largo do útero  
  B.   Glândulas vestibulares maiores  
  C.   Corpo do períneo  
  D.   Bexiga urinária  
  E.   Artéria uterina     

   2.   Paciente do sexo feminino, 14 anos de idade, 
sofre trauma pélvico em acidente de automóvel. 
A ultrassonografi a revela que ela tem um útero 
bicorno com um septo completo e colo do útero 
duplo. Qual dos seguintes eventos do desenvol-
vimento mais contribui para essa condição? 

  A.   Ausência de um ducto mesonéfrico em 
um dos lados  

  B.   Divisão do seio urogenital  
  C.   Duplicação do gubernáculo  
  D.   Defeito na fusão dos ductos 

paramesonéfricos distais  
  E.   Dobramento incompleto das pregas 

urogenitais     

   3.   Uma mulher com 41 anos de idade apresen-
ta-se na clínica com um prolapso uterino (colo 
do útero no introito), no qual o colo do útero 
é visível na abertura vaginal. Ela deu à luz sete 
crianças saudáveis. Qual das seguintes estru-
turas é a estrutura de suporte mais importante 
do útero? 

  A.   Ligamento largo do útero  
  B.   Músculos transversos profundos do 

períneo  
  C.   Ligamentos pubocervicais  
  D.   Condensações fasciais retovaginais  
  E.   Ligamentos transversos do colo     

   4.   Uma mulher de 44 anos é diagnosticada 
com câncer de ovário metastático. Qual dos 
seguintes linfonodos será o primeiro a abrigar 
as células disseminadas do câncer de ovário? 

  A.   Linfonodos aórticos (lombares)  
  B.   Linfonodos inguinais profundos  
  C.   Linfonodos ilíacos externos  
  D.   Linfonodos ilíacos internos  
  E.   Linfonodos inguinais superfi ciais     

   5.   Um homem de 69 anos, com histórico de 
doença aterosclerótica e tabagismo descon-
trolado, conta a seu médico que está “impo-
tente”. O estreitamento significativo de qual 
das seguintes artérias é a causa mais provável 
da disfunção erétil desse paciente? 

  A.   Ilíaca externa  
  B.   Epigástrica inferior  
  C.   Pudenda interna  
  D.   Sacral lateral  
  E.    Vas deferens      

   6.   Uma mulher de 73 anos está internada no hos-
pital com ascite abdominal significativa. Ao 
sentar-se ereta, ao lado de sua cama, o fl uido 
intraperitoneal acumula-se em sua pelve. Qual 
dos seguintes locais representa a menor dimen-
são da cavidade abdominopélvica feminina, na 
qual esse líquido irá se acumular? 

  A.   Recesso paracólico esquerdo  
  B.   Fossa pararretal  
  C.   Espaço pré-sacral  
  D.   Escavação retouterina  
  E.   Bolsa vesicouterina     
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     15. Trauma que cause danos aos nervos 
esplâncnicos pélvicos pode comprometer a 
habilidade de contração desse músculo.  

     16. A integridade desse músculo é essencial 
para o suporte das vísceras pélvicas.  

     17. A contração desse músculo expele as 
últimas gotas de urina da uretra masculina.  

     18. Esse músculo faz a contenção superior 
do extravasamento de um abcesso na fossa 
isquioanal.  

     19. Os ramos ventrais de S2-S4 saem pelos 
forames sacrais anteriores e, em seguida, pas-
sam diretamente (superfi cialmente) sobre esse 
músculo.  

     20. Trauma na descarga simpática de L1-L2 
resulta na incapacidade de contração desse 
músculo.            

 Respostas 

     1.   D.     A bexiga urinária é diretamente anterior ao colo 
uterino, localizando-se logo abaixo da bolsa 
(espaço) vesicouterina.  

   2.   D.     A fusão incompleta dos ductos paramesoné-
fricos distais (de Müller) pode levar à septação 
do útero, resultando em duplicação parcial ou 
completa deste.  

   3.   E.     Os ligamentos transversos do colo (ligamentos 
cardinais ou de Mackenrodt) são condensações 
fi brosas da fáscia pélvica subperitoneal, con-
sistindo nas estruturas mais importantes de 
suporte do útero.  

   4.   A.     Os ovários descem para dentro da pelve a 
partir de sua origem embrionária original, a 
crista urogenital abdominal. Eles arrastam seus 
vasos consigo: (a) artéria ovárica, a partir da 
aorta; (b) veias ováricas, que drenam para a 
veia cava inferior (na direita), e renal esquerda, 
que depois drena para a veia cava inferior (na 
esquerda). Desse modo, a drenagem linfática 
cursa de volta para os gânglios lombares (aór-
ticos) (ocorre o mesmo com os testículos).  

   5.   C.     As artérias pudendas internas dão origem às 
artérias do bulbo do pênis e do corpo caverno-
so, que suprem os tecidos eréteis. O estreita-
mento desses vasos pela aterosclerose pode 
ser somente um entre os diversos problemas 
que podem levar à disfunção erétil (DE).  

   6.   D.     O espaço entre o reto e o útero, chamado 
escavação retouterina (bolsa de Douglas), é o 
ponto mais baixo na cavidade abdominopélvica 

feminina na posição vertical. Eventualmente, 
os líquidos podem infiltrar-se e acumular-se 
dentro dessa cavidade.  

   7.   E.     Essa ruptura ocorre antes que a uretra prostática 
esteja completamente envolvida pelo esfíncter 
uretral externo, de modo que o sangue e a urina 
podem acumular-se, principalmente, no espa-
ço subperitoneal abaixo do assoalho pélvico. 
O acúmulo excessivo de líquido nesse espaço 
permite que este se expanda superiormente, 
esticando o assoalho peritoneal da pelve.  

   8.   C.     Os nervos esplâncnicos pélvicos originam-se 
a partir dos nervos espinais S2-S4 e carre-
gam as fibras parassimpáticas pré-ganglio-
nares que inervam a bexiga urinária. Essas 
fibras (destinadas a inervarem a bexiga) 
entram no plexo hipogástrico de nervos na 
parede da bexiga, no qual fazem sinapses 
com seus neurônios parassimpáticos pós-
ganglionares.  

   9.   E.     Enquanto a maioria das estruturas listadas 
não drena para os gânglios inguinais, algu-
ma linfa pode seguir ao longo do ligamento 
largo do útero e entrar nos gânglios ingui-
nais. Antes de focar o útero, deve-se eliminar 
primeiro a possibilidade de câncer perineal, 
câncer do canal anal distal e câncer do mem-
bro inferior.  

   10.   E.     Os ureteres passam logo abaixo dos vasos 
uterinos (“água passa embaixo da ponte”), e 
devem ser identifi cados antes que qualquer 
estrutura seja clampeada ou alguma incisão 
seja feita nessa região.  

   11.   E.     Os nervos esplâncnicos sacrais carregam fi bras 
simpáticas pré-ganglionares para o plexo 
hipogástrico inferior, no qual fazem sinapses e 
enviam fi bras pós-ganglionares para inervarem 
o esfíncter uretral interno, no colo da bexiga 
urinária masculina (mulheres não têm esfíncter 
uretral interno).  

   12.   F.     As células cancerígenas do testículo esquerdo 
correriam ao longo da(s) veia(s) testicular(es) 
em direção à veia renal esquerda e, depois, para 
dentro da veia cava inferior. Do lado direito, a 
veia testicular direita drena diretamente para 
a veia cava inferior.  

   13.   E.     A forma mais fácil de identifi car a pelve femi-
nina é pela largura do arco púbico. A maior 
parte das adaptações que diferenciam a pelve 
feminina da pelve masculina pertence à sua 
relação com o parto.  

   14.   B.     Conforme o testículo desce através do canal 
inguinal, vai sendo envolvido pelas três cama-
das da fáscia espermática. A fáscia espermática 
média é a fáscia cremastérica (ou músculo cre-
master), derivada do músculo oblíquo interno 
do abdome. O músculo cremaster é inervado 
pelo ramo genital do nervo genitofemoral.    
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capítulo    8   Cabeça e Pescoço  

    1  .   INTRODUÇÃO 

 A área da cabeça e pescoço oferece um desafio 
único para estudantes em razão da densidade de 
pequenas estruturas neurovasculares; da com-
plexidade de suas características ósseas, especial-
mente o crânio; assim como da compacidade de sua 
anatomia. A cabeça protege o cérebro, participa da 
comunicação, expressa nossas emoções e abriga os 
sentidos especiais (visão, audição, equilíbrio, olfato 
e paladar). O pescoço conecta a cabeça ao tórax e é 
o canal para estruturas viscerais que passam cranial 
ou caudalmente dentro das membranas fasciais 
fortemente separadas. 

 A anatomia da cabeça é mais bem compreendida 
se for vista como uma série de compartimentos 
interligados, que inclui o seguinte: 

   ●       Crânio:  contém o cérebro e seus revestimen-
tos meníngeos.  

   ●       Órbitas:  contêm o olho e os músculos que o 
movimentam.  

   ●       Cavidades nasais e seios paranasais:  for-
mam a parte superior do sistema respiratório.  

   ●       Orelhas:  contêm o aparelho de audição e 
equilíbrio.  

   ●       Cavidade oral:  forma a extremidade proxi-
mal do trato digestório.    

 A anatomia do pescoço é composta de uma 
série de compartimentos do tipo concêntrico que 
fornecem um canal para estruturas que passam 
para a cabeça ou tórax, como segue: 

   ●       Musculofascial:  compartimento superfi cial 
que abrange o limite externo do pescoço.  

   ●       Visceral:  compartimento anteromedial 
que contém os tratos respiratório superior 
(faringe, la ringe, traqueia), gastrintestinal 
(GI) (faringe, esôfago) e as glândulas tireoide, 
paratireoide e timo.  

   ●       Neurovascular:  dois compartimentos 
anterolaterais que contêm a artéria carótida 
comum, veia jugular interna e nervo vago; 
chamado bainha carótida.  

   ●       Pré-vertebral:  compartimento posterome-
dial que contém as vértebras cervicais e os 
músculos paravertebrais associados.     

  2  .   ANATOMIA DE SUPERFÍCIE 

 As principais características de superf ície da cabe-
ça e pescoço incluem ( Fig. 8-1   ): 

   ●       Glabela:  leve proeminência no osso frontal 
acima da raiz do nariz.  

   ●       Osso zigomático:  projeta-se abaixo da órbita e é 
vulnerável a fraturas decorrentes de trauma facial.  

   ●       Orelha (aurícula ou pavilhão auricular):  
cartilagem elástica coberta de pele com várias 
cristas consistentes, incluindo hélice, antélice, 
trago, antitrago e lóbulo.  

   ●       Sulco infranasal:  depressão abaixo da cavi-
dade nasal, na linha média do lábio superior.  

   ●       Sulco nasolabial:  linha entre o nariz e a 
comissura dos lábios.  

   ●       Cartilagem tireóidea:  a proeminência larín-
gea (“pomo de adão”).  

   ●       Incisura jugular (supraesternal):  depressão 
na linha média entre as duas fi xações (cabeças) 
esternais do músculo esternocleidomastóideo.       

     1.    INTRODUÇÃO   
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  3.    CRÂNIO   

  4.   CÉREBRO  

  5.    COURO CABELUDO E FACE   
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CAVIDADE NASAL   

  9.    ORELHA   
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  15.    RESUMO ARTERIOVENOSO 
DA CABEÇA E PESCOÇO   
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  17.    EMBRIOLOGIA   
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  3  .   CRÂNIO 

 O crânio é composto por 22 ossos ( Cap. 1 ). Oito 
destes formam o crânio (neurocrânio, que contém 
o cérebro e as meninges) e 14 formam a face (vis-
cerocrânio). Há sete ossos associados: ossículos 
da audição (três em cada orelha média) e o osso 
hioide não pareado ( Fig. 8-2    e  Tabela 8-1   ). Usando 
seu atlas e espécimes de osso secos, note a com-
plexidade dos ossos maxilar, temporal e esfenoide. 
Esses ossos estão em íntima associação com muitos 
nervos cranianos e abrigam porções de muitos dos 
nossos sentidos especiais — equilíbrio, audição, 
olfato, visão e até paladar —, enquanto as maxilas 
formam uma porção da cavidade oral. 

 Outras características do crânio são notadas quan-
do revisamos cada região da cabeça. Mas as carac-
terísticas externas gerais incluem ( Figs. 8-2 e 8-3   ): 

   ●       Sutura coronal:  região entre o osso frontal 
e os dois ossos parietais.  

   ●       Sutura sagital:  região entre os dois ossos 
parietais.  

   ●       Sutura lambdóidea:  região entre osso occi-
pital e os dois ossos parietais.  

   ●       Násio:  ponto em que os ossos frontal e nasais 
se unem.  

   ●       Bregma:  ponto em que as suturas coronal e 
sagital se unem.  

   ●       Lambda:  ponto em que as suturas sagital e 
lambdóidea se unem.  

   ●       Ptério:  ponto em que os ossos frontal, esfe-
noide, temporais e parietais se unem; a artéria 
meníngea média situa-se sob essa região.  

   ●       Astério:  ponto em que os ossos temporais, 
parietais e occipital se unem.  

   ●       Ínio:  a protuberância occipital externa.                

Margem infraorbital

Osso zigomático

Hélice

Antélice

Antitrago

Trago

Ventre inferior
do músculo omo-hióideo

 Plexo braquial

Músculo
trapézio
Clavícula

Parte clavicular do músculo
esternocleidomastóideo

Parte esternal
do músculo
esternocleidomastóideo

Glândula submandibular

Incisura jugular

Cartilagem tireóidea

Incisura supraorbital

Arco superciliar

Glabela

Osso nasal

Sulco nasolabial

Narina

Sulco infranasal

Tubérculo do lábio superior

Protuberância mentual

Lóbulo

Asa do nariz

Comissura dos lábios

Ângulo da mandíbula (mandíbula)

Veia jugular externa

 FIGURA 8-1      Principais Pontos de Referência de Anatomia da Superf ície da Cabeça e Pescoço.      ( Netter Atlas de Anatomia 

Humana , 6  a   ed., Prancha 1.)  
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Osso frontal

Incisura supraorbital (forame)

Osso nasal

Osso lacrimal

Osso zigomático

Processo frontal

Processo temporal

Maxila

Processo frontal

Forame infraorbital

Processo alveolar

Espinha nasal anterior

Processo zigomático

Osso parietal

Osso esfenoide

Asa menor

Asa maior

Osso temporal

Osso etmoide

Lâmina orbital

Lâmina perpendicular

Concha nasal inferior
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Vista anterior

Mandíbula
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Forame mentual

Protuberância mentual

Asa menor
do esfenoide

Ângulo da mandíbula

Ramo da mandíbula

Seio maxilarCrista etmoidal

Células
etmoidais (seios)

Seio frontal

 FIGURA 8-2      Vistas Anterior e Lateral do Crânio.      ( Netter Atlas de Anatomia Humana , 6  a   ed., Prancha 4.)  

 TABELA 8-1       Ossos do Crânio  

OSSO DESCRIÇÃO OSSO DESCRIÇÃO

Frontal Forma a testa, é mais espesso anteriormen-
te, contém seios frontais

Temporal Ossos pareados que formam a porção 
inferior do neurocrânio lateral e contêm 
as cavidades da orelha média e interna, 
e o sistema vestibular para o equilíbrio

Nasal Ossos pareados que formam a raiz do nariz
Lacrimal Pequenos ossos pareados que fazem 

parte da parede anteromedial da órbita 
e contêm o saco lacrimal

Esfenoide Osso complexo composto por um corpo 
central e asas maiores e menores

Zigomático Ossos malares pareados que formam 
a margem inferolateral da órbita e são 
geralmente fraturados por trauma não 
penetrante

Occipital Forma a porção inferoposterior do 
neurocrânio

Maxila Ossos pareados que fazem parte da 
bochecha e contêm 16 dentes maxilares

Etmoide Forma os seios etmoidais e contribui 
para as paredes medial, lateral e superior 
da cavidade nasal

Mandíbula Osso mandibular inferior que contém 16 
dentes mandibulares

Concha inferior Ossos pareados da parede nasal que forma 
a concha nasal inferior

Parietal Forma a porção superolateral do 
neurocrânio

Vômer 
   Palatino

Forma a parte inferior do septo nasal 
   Contribui para a parede nasal lateral, 

uma pequena parte do septo nasal 
e palato duro



414 Capítulo 8 Cabeça e Pescoço

Osso parietal

Osso occipital

Osso temporal

Processo condilar
da cabeça da mandíbula 

Fossa temporal

Parte escamosa

Sutura lambdóidea

Processo zigomático

Meato acústico externo

Sutura coronal

Ptério

Mandíbula

Processo coronoide

Ramo

Corpo

Processo mastoide

Osso esfenoide

Osso frontal

Osso nasal

Maxila

Osso zigomático

Osso lacrimal

Asa maior

Processo temporal

Vista lateral

Osso parietal

Osso palatino

Osso frontal

Vômer

Sutura coronal
Osso esfenoide

Asa maior

Asa menor

Sela turca

Processo clinoide anterior

Seio esfenoidal

Osso frontal

Osso etmoide

Osso nasal

Maxila

Seio frontal

Crista etmoidal

Lâmina cribriforme

Lâmina perpendicular

Concha nasal inferior

Espinha nasal anterior

Canal incisivo

Processo palatino

Osso nasal

Osso etmoide

Osso lacrimal

Concha nasal inferior

Maxila

Lâmina cribriforme

Concha nasal superior

Concha nasal média

Processo palatino

Processo alveolar

Osso temporal

Parte escamosa

Parte petrosa

Meato acústico interno

Sutura lambóidea

Sulco do seio sigmóideo
da dura-máter

Osso occipital

Sulco para o seio transverso

Protuberância occipital externa

Forame jugular

Canal do nervo hipoglosso

Côndilo occipital
Parte basilar

Abertura do seio esfenoidal

Forame esfenopalatino

Osso esfenoide
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 FIGURA 8-3      Seções Sagitais do Crânio.      ( Netter Atlas de Anatomia Humana , 6  a   ed., Pranchas 6 e 8.)  
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  Foco Clínico 8-1  

Fraturas Cranianas

As fraturas cranianas podem ser classifi cadas 

como segue:

●   Linear:  apresenta uma linha de fratura distinta.

● Cominutiva:  apresenta múltiplos fragmentos

(deprimida, se impulsionada para dentro; pode

comprimir ou romper a dura-máter subjacente). 

● Diástase:  fratura ao longo da linha de uma sutura.  

● Basilar:  fratura da base do crânio.    

Qualquer fratura que se comunica com um couro 

cabeludo lacerado, um seio paranasal ou a orelha

média é denominada fratura composta . As

fraturas deprimidas compostas devem ser tratadas 

cirurgicamente.

Fratura craniana deprimida

composta. Note cabelo

impactado dentro da ferida.

  Foco Clínico 8-2

Fraturas Zigomáticas     

O trauma ao osso zigomático (maçã do rosto) pode romper o complexo zigomático e suas articulações com 

os ossos frontal, maxilar, temporal, esfenoide e palatinos. Geralmente, as fraturas envolvem linhas de sutura 

com os ossos frontal e maxilar, resultando em deslocamento inferiormente, medialmente e posteriormente. A 

apresentação clínica típica é ilustrada. Alterações oculares e visuais ipsilaterais podem incluir diplopia (um olhar 

fi xo e distante para cima) e  hifema (sangue na câmara anterior do olho), que requer atenção clínica imediata.

Porção lateral abaixaada Hemorragia subconjuntival

Equimose

Maçã do rosto
achatada

Ligamento lateral deslocado
para baixo com deslocamento
do osso zigomático

Osso zigomático deslocadO oo
Seggmento deslocado

Fratura da linha de sutuura zigomaticomaxilar
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e pescoço, além de coordenar os movimentos 
oculares.           

  10  .   CAVIDADE ORAL 

 A boca consiste no  vestíbulo da boca , o espa-
ço entre os dentes e os lábios ou bochechas, e a 
 cavidade própria da boca , interna aos dentes e 
gengivas. Os elementos da cavidade própria da boca 
incluem o palato (duro e mole), dentes, gengivas, 
língua e glândulas salivares ( Figs. 8-41 e 8-42 ). A 
mucosa do palato duro, bochechas, língua e lábios 
contém numerosas glândulas salivares menores 

que secretam diretamente na cavidade. Agregados 
pareados de tecido linfoide, chamados  tonsilas 
palatinas , situam-se entre os arcos palatofaríngeo 
e palatoglosso (contém pequenos músculos esque-
léticos de mesmo nome) e “protegem” a entrada da 
orofaringe. 

  Músculos 

 A língua é um órgão muscular forte (é um dos 
músculos mais fortes do corpo) que consiste 
em músculos esqueléticos  intrínsecos  arranjados em 
quatro planos diferentes, todos inervados pelo 
nervo hipoglosso, NC XII:   

  Foco Clínico 8-38

Remoção de Neuroma Acústico

A abordagem translabiríntica à remoção do neuroma acústico aproveita a anatomia do NC VIII. O tumor geralmente

é encapsulado dentro da divisão vestibular do NC VIII no meato acústico interno. A abordagem é pelas células 

aéreas mastóideas, com remoção dos canais semicirculares e ressecção do tumor. O tratamento precoce pode

poupar a divisão coclear de NC VIII e, portanto, a audição, além de poupar o nervo facial de envolvimento.

 Canal semicircular lateral

Nervo facial (no canal ósseo)

Seio venoso sigmóideo

Canal semicircular posterior

Canal semicircular superior

Proeminência do
canal do nervo facial

Canal semicircular
posterior aberto

Proeminência do seio
venoso sigmóideo

Porção da cápsula óssea dos
canais semicirculares removidos

Dura-máter

Nervo facial

Meato
acústico
interno

Nervo
vestibular
superior

Nervo vestibular
inferior

Ponte

Tumor

Cerebelo

Nervo facial

Labirinto removido e meato acústico
interno aberto. A crista vertical separa
o nervo facial do nervo vestibular
superior.

Dura-máter aberta, expondo
o ângulo cerebelopontino
e o neuroma acústico.
O nervo vestibular cortado
e tumor separado do nervo facial.
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   ●      Longitudinal superior  
   ●      Longitudinal inferior  
   ●      Vertical da língua  
   ●      Transverso da língua    

 Além disso, três músculos esqueléticos extrín-
secos originam-se fora da língua e se inserem nela 
( Fig. 8-38    e  Tabela 8-10   ). O  músculo genioglos-

so  deprime e protrai a língua. Os  músculos hio-

glosso  e  estiloglosso  retraem a língua durante a 
deglutição, empurrando o bolo de alimento para 
cima contra o palato, quando ele é empurrado pos-
teriormente dentro da orofaringe ( Fig. 8-56 ). O 
 músculo palatoglosso  pode ser considerado um 
músculo tanto da língua quanto do palato. Como 
é inervado pelo nervo vago em vez do nervo hipo-
glosso, o palatoglosso pode ser agrupado com os 
músculos do palato. 

 A superf ície da língua caracteriza-se por peque-
nas papilas, divididas em quatro tipos ( Fig. 8-39   ): 

   ●       Filiformes:  numerosas projeções delgadas 
sem papilas linguais; dão à língua a sensação 
de ser áspera.  

   ●       Fungiformes:  papilas grandes, em forma de 
cogumelo (podem parecer chapéus verme-
lhos), espalhadas no dorso da superf ície da 
língua; têm papilas linguais.  

   ●       Circunvaladas:  papilas grandes situadas em 
série exatamente anteriores ao sulco terminal; 
têm papilas linguais.  

   ●       Folhadas:  situam-se ao longo das faces late-
rais da língua e são rudimentares em seres 
humanos; têm papilas linguais.    

 A língua recebe seu suprimento sanguíneo prin-
cipalmente da  artéria lingual  (ramo da artéria 
carótida externa) e é inervado pelos cinco nervos 
cranianos seguintes ( Fig. 8-40   ): 

   ●       Mandibular:  pela via do nervo lingual; para sen-
sação geral dos dois terços anteriores da língua.  

   ●       Facial:  via  nervo corda do tímpano , que se 
une ao nervo lingual; para o paladar nos dois 
terços anteriores da língua.  

   ●       Glossofaríngeo:  sensação geral e paladar 
para o terço posterior da língua.  

   ●       Vago:  pela via do ramo interno do nervo 
laríngeo superior para sensação geral e 
paladar para a base da língua na região 
epiglótica.  

   ●       Hipoglosso:  motor para os músculos intrín-
secos e extrínsecos da língua, exceto o palato-
glosso.     

  Glândulas Salivares 

 Embora existam milhares de glândulas salivares 
menores microscópicas na mucosa oral e mucosa 
lingual, há também três pares de glândulas sali-
vares maiores ( Fig. 8-41    e  Tabela 8-11   ). A saliva 
contém água, mucinas,  a -amilase para digestão     

 TABELA 8-10      Músculos Extrínsecos da Língua  

ORIGEM 
DO MÚSCULO ORIGEM INSERÇÃO INERVAÇÃO PRINCIPAIS AÇÕES

Genioglosso Protuberância mentual 
da mandíbula

Dorso da língua e osso 
hióideo

Nervo hipoglosso Deprime e protrai a língua

Hioglosso Corpo e corno maior do 
osso hióideo

Face lateral e inferior 
da língua

Nervo hipoglosso Deprime e retrai a língua

Estiloglosso Processo estiloide 
e ligamento 
estilo-hióideo

Face lateral e inferior 
da língua

Nervo hipoglosso Retrai e a língua e a puxa 
para cima na deglutição

Palatoglosso Aponeurose palatina do 
palato mole

Aspecto lateral 
da língua

Nervo vago e plexo 
faríngeo

Eleva a porção posterior 
da língua

Processo estiloide
Músculo constritor
superior da faringe

Músculo estilofaríngeo

Músculo estilo-hióideo

Osso hioide
Músculo milo-
hióideo (cortado)

Músculo gênio-hióideo

Músculo estiloglosso

Músculo palatoglosso

Músculo hioglosso

Músculo genioglosso

 FIGURA 8-38      Língua e Músculos Extrínsecos.      ( Netter 

Atlas de Anatomia Humana , 6  a   ed., Prancha 59.)  
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 TABELA 8-11       Principais Glândulas Salivares  

GLÂNDULA TIPO E INERVAÇÃO

Parótida Glândula inervada pelas fi bras 
parassimpáticas do NC IX que correm 
via nervo petroso menor (NC IX), 
fazendo sinapse no gânglio óptico 
com as fi bras pós-ganglionares 
conduzidas para a glândula no nervo 
auriculotemporal (ramo do NC V 3 ); 
secreta via ducto parotídeo (de 
Stensen)

Submandibular Glândula inervada pelas fi bras 
parassimpáticas do NC VII que correm 
para a glândula via ramo do nervo 
corda do tímpano do NC VII e une-se 
ao nervo lingual para fazer sinapse no 
gânglio submandibular (ramo do NC 
V 3 ); secreta via ducto submandibular 
(de Wharton)

Sublingual Glândula mucosa grande inervada 
pelas fi bras parassimpáticas do NC 
VII que correm de modo semelhante 
às que correm para suprir a glândula 
submandibular acima; secreta via 
pequenos ductos na prega sublingual

Ducto parotídeo

Músculo
bucinador (cortado)

Nervo lingual

Prega sublingual
com aberturas dos
ductos sublinguais

Carúncula sublingual
com abertura do ducto
submandibular

Ducto submandibular

Ramos do nervo facial

Glândula sublingual

Glândula submandibular

Glândula
parótida

 FIGURA 8-41      Principais Glândulas 

Salivares.      ( Netter Atlas de Anatomia 

Humana , 6  a   ed., Prancha 46.)  

Nervo trigêmeo (V)
Nervo glossofaríngeo (IX)

Nervo vago (X)
Nervo facial (VII)

Glossofaríngeo (IX)
Paladar mais sensação
geral via ramos linguais

Trigêmeo (V)
(mandibular V

3
)

Via nervo
 lingual

Facial (VII) (nervo intermédio)
Paladar via corda do tímpano
(nervo) para nervo lingual

Vago (X)
Via ramo interno do
nervo laríngeo superior

 FIGURA 8-40      Inervação Sensitiva da Língua.      ( Netter Atlas 

de Anatomia Humana , 6  a   ed., Prancha 61.)  

Epiglote

Prega glossoepiglótica mediana
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Tonsila palatina (cortada)

Tonsila lingual (nódulos linguais)

Arcos e músculos palatoglosso (cortados)

Forame cego

Sulco terminal

Papilas circunvaladas

Papilas folhadas

Papilas filiformes

Papilas fungiformes

Sulco mediano (sulco da linha média)

Dorso da língua

Raiz

Corpo

Ápice

 FIGURA 8-39      Dorso da Língua.    

  ( Netter Atlas de Anatomia Humana , 

6  a   ed., Prancha 60.)  
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