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Fémur – Acidentes Anatómicos 

 Osso mais longo e mais pesado do corpo 

 Transmite o peso do corpo do osso do quadril para a tíbia quando a pessoa está de pé 

 Comprimento osso = ¼ Comprimento do indivíduo 

 Possui 1 corpo e 2 extremidades (superior/proximal e inferior/distal) 

 Extremidade superior é dividida em cabeça, colo e dois trocânteres (maior e menor) 

o A cabeça representa 2/3 de uma esfera coberta por cartilagem articular, exceto por uma 

depressão medial, a fóvea 

 No início da vida, o ligamento dá passagem a uma artéria que irriga a epífise da 

cabeça 

o O colo é trapezoide, a extremidade estreita sustenta a cabeça e a base mais larga é 

contínua com o corpo. O diâmetro médio corresponde a ¾ do diâmetro da cabeça 

o A região proximal é em forma de L, de forma que o eixo longitudinal da cabeça e do colo 

projeta-se em sentido superomedial e forma um ângulo com o corpo oblíquo, o ângulo de 

inclinação 

 O ângulo de inclinação é maior ao nascimento e diminui gradualmente até ser 

alcançado o ângulo do adulto (115-140º, média de 126º) 

 O ângulo de inclinação é menor em mulheres em razão a maior largura entre os 

acetábulos e da maior obliquidade do corpo do fémur 

o Quando o fémur é visto superiormente, nota-se que os dois eixos formam um ângulo, o 

ângulo de declinação, cuja média é 7º em homens e 12º em mulheres 

 Ângulo de torção + Ângulo de inclinação = permite que os movimentos giratórios 

da cabeça sejam convertidos em flexão e extensão, abdução e adução e 

movimentos giratórios da coxa 

o No local onde o colo se une ao corpo do fémur há 2 grandes elevações arredondadas, os trocânteres 

 O trocânter menor é abrupto, cónico e arredondado e estende-se medialmente da parte posteromedial da junção do colo com o corpo 

 O trocânter maior é uma grande massa óssea, posicionada lateralmente, que se projeta superior e posteriormente onde o colo se une ao corpo 

do fémur 

 O local de união do colo e do corpo do fémur é indicado pela linha intertrocantérica, uma estria áspera 

 A linha intertrocantérica inicia-se no trocânter maior, espirala-se ao redor do trocânter menor e continua em sentido posterior e inferior como 

uma estria menos distinta, a linha espiral 

 A crista intertrocantérica, mais lisa e proeminente, une-se aos trocânteres posteriormente. A elevação arredondada na crista é o tubérculo 

quadrado 

o O corpo do fémur é um pouco curvo (convexo) anteriormente 

 A linha áspera, situada posteriormente, é mais proeminente no terço médio do corpo, onde tem lábios medial e lateral. Superiormente o lábio 

lateral funde-se à tuberosidade glútea larga e áspera, o lábio medial continua como uma linha espiral áspera e estreita 

 A linha pectínea estende-se da parte central da linha áspera até a base do trocânter menor. Inferiormente a linha áspera divide-se em linhas 

supracondilares medial e lateral, que levam aos côndilos medial e lateral 
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 O corpo do fémur assume uma posição oblíqua (cerca de 9º em relação ao eixo vertical em homens e um pouco mais em mulheres) 

o Os côndilos medial e lateral formam quase toda a extremidade inferior do fémur 

 Os côndilos estão ao mesmo nível horizontal quando o osso está em posição anatómica 

 Os côndilos femorais articulam-se com os meniscos (lâminas de cartilagem em forma de meia-lua) e os côndilos tibiais para formar a articulação 

do joelho 

 A convexidade da superfície articular dos côndilos aumenta à medida que desce na superfície anterior, cobrindo a extremidade inferior, e depois 

ascende posteriormente 

 Os côndilos são separados posterior e inferiormente pela fossa intercondilar, mas fundem-se anteriormente, formando uma depressão 

longitudinal rasa, a face patelar, que se articula com a patela 

 A superfície lateral do côndilo lateral do côndilo lateral tem uma projeção central denominada epicôndilo lateral. A superfície medial do côndilo 

medial tem um epicôndilo medial maior e mais proeminente, superiormente ao qual se forma outra elevação, o tubérculo do adutor 

 

 

Tíbia – acidentes anatómicos 

 A tíbia é o segundo maior osso do corpo 

 A extremidade proximal alarga-se para formar côndilos medial e lateral que pendem sobre o corpo medial, 

lateral e posteriormente, formando uma face articular superior relativamente plana, ou platô tibial 

 O platô tibial é formado por duas faces articulares lisas (a medial, ligeiramente côncava, e a lateral, 

ligeiramente convexa) que se articulam com os grandes côndilos do fémur 

 As superfícies articulares são separadas pela eminência intercondilar formada por 2 tubérculos intercondilares 

(medial e lateral) ladeados por áreas intercondilares anterior e posterior relativamente irregulares 

 A face anterolateral do côndilo lateral possui uma projeção anterolateral (tubérculo de Gerdy) inferior à face 

articular. O côndilo lateral também tem uma face articular fibular posterolateral em sua face inferior para a 

cabeça da fíbula 

 O corpo está em posição vertical na perna e tem formato aproximadamente triangular ao corte transversal e 

tem três faces e três margens: medial, lateral/interóssea e posterior 

o A margem anterior é a mais proeminente 

o Na extremidade superior da margem anterior existe uma tuberosidade da tíbia alongada e larga 

o O corpo da tíbia é mais fino na junção de seus terços médio e distal 

o A extremidade distal é menor do que a proximal, alargando-se apenas na parte medial 

o A margem interóssea é aguda no local de fixação da membrana interóssea 

o Inferiormente a margem aguda é substituída por um sulco, a incisura fibular, que acomoda e garante a 

fixação fibrosa na extremidade distal da fíbula 

o Na superfície posterior da parte proximal do corpo há uma crista diagonal áspera, chamada linha do 

músculo sóleo, que segue em sentido inferomedial até a margem medial 

o Imediatamente distal à linha do m. sóleo há um sulco vascular oblíquo, que leva a um grande forame 
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nutrício para passagem da artéria principal que irriga a extremidade proximal do osso e sua medula óssea. A partir dele, o canal nutrício segue inferiormente na 

tíbia antes de se abrir na cavidade medular 

 

Fíbula – Acidentes anatómicos 

 

 Delgada e situa-se posterolateralmente à tíbia e está firmemente fixada a ela pela 

sindesmose tibiofibular, que inclui a membrana interóssea 

 Não tem função de sustentação de peso 

 A sua função principal é fixação muscular, sendo o local de fixação distal (inserção) 

de um músculo e fixação proximal (origem) de oito músculos 

 As fibras da sindesmose tibiofibular são organizadas para resistir à tração 

descendente final da fíbula 

 A extremidade distal alarga-se e é prolongada lateral e inferiormente como o 

maléolo lateral 

 Os maléolos formam as paredes externas de um encaixe retangular, que é o 

componente superior da articulação talocrural e são local de fixação dos ligamentos 

que estabilizam a articulação 

 O maléolo lateral é mais proeminente e posterior do que o maléolo medial e 

estende-se cerca de 1 cm mais distalmente 

 A extremidade proximal da fíbula consiste em uma cabeça aumentada superior a 

um pequeno colo 

 A cabeça tem um ápice pontiagudo e esta articula-se com a face fibular na face 

inferior posterolateral do côndilo lateral da tíbia 

 O corpo da fíbula é torcido e marcado pelos locais de fixação muscular 

 O corpo da fíbula é triangular ao corte transversal, tem três margens (anterior, 

interóssea e posterior) e três faces (medial, posterior e lateral) 
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Fíbula – Inserções musculares 

Músculo Local de fixação/inserção 
 

Bíceps femoral (Único com fixação distal) 
 

Face lateral da cabeça da fíbula 

Extensor longo dos dedos (ELD) 
 

Três quartos superiores da face medial da fíbula e membrana interóssea 

Extensor longo do hálux 
 

Parte média da face anterior da fíbula e membrana interóssea 

Fibular terceiro 
 

Terço inferior da face anterior da fíbula e membrana interóssea 

Fibular longo 
 

Cabeça e dois terços superiores da face lateral da fíbula 

Fibular curto 
 

Dois terços inferiores da face lateral da fíbula 

Sóleo 
 

Face posterior da cabeça e quarto superior da face posterior da fíbula 

Flexor longo do hálux 
 

Dois terços inferiores da face posterior da fíbula 

Tibial posterior 
 

Face posterior da fíbula 

Nota: O flexor longo dos dedos fixa-se proximalmente à tíbia, mas por um tendão largo. 
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Veias superficiais e veias profundas: 

Superficiais: 

 Duas veias principais: Veia safena magna e veia safena parva. 

Veia safena magna: 

 União da veia dorsal do hálux e o arco venoso dorsal do pé 

 Ascende anteriormente até ao maléolo medial 

 Segue cerca de 4 dedos posteriormente à margem medial da patela 

 Anastomosa-se livremente com a veia safena parva 

 Atravessa o hiato safeno na fáscia lata 

 Desemboca na veia femoral 

 Tem 10-12 válvulas 

 Válvulas mais numerosas na perna do que na coxa 

 As válvulas estão localizadas logo abaixo das veias perfurantes (as veias perfurantes também têm válvulas) 

 Válvulas venosas (projeções do endotélio) 

 Recebe várias tributárias e comunica-se em vários locais com a veia safena parva 

 As tributárias das faces medial e posterior da coxa costumam unir-se formando uma veia safena acessória (quando presente é a principal comunicação entre as 

veias safenas principais) 

 Entram superiormente veias cutâneas lateral e anterior (originadas em redes venosas na parte inferior da coxa) 

 Perto do fim, também recebe as veias circunflexa ilíaca superficial, epigástrica superficial e pudenda externa 

Veia safena parva: 

 Ascende posteriormente ao maléolo lateral 

 Segue ao longo da margem lateral do tendão do calcâneo 

 Inclina-se em direção à linha mediana da fíbula e penetra na fáscia muscular 

 Ascende entre as cabeças do músculo gastrocnémio 

 Drena para a veia poplítea na fossa poplítea 

Os diâmetros das veias safena magna e parva mantêm os seus diâmetros razoavelmente constantes. 

 Outras veias superficiais: 

 Veias perfurantes: 

 Têm válvulas que permitem o fluxo sanguíneo apenas das veias superficiais para as veias profundas 
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 Atravessam a fáscia muscular em um ângulo oblíquo 

 Quando os músculos se contraem e a pressão aumenta no interior da fáscia muscular, estas são comprimidas 

 A compressão evita o fluxo sanguíneo das veias profundas para as veias superficiais 

Profundas: 

Acompanham todas as grandes artérias e seus ramos 

Veias acompanhantes: 

 Geralmente são veias pares 

 Muitas vezes interconectadas 

 Situam-se ao lado da artéria que acompanham 

 Contidas na bainha vascular com a artéria 

Veia tibial anterior: 

 Situada no compartimento anterior da perna 

 Suprida continuamente pelas veias perfurantes 

Veias plantares medial e lateral formam as veias tibiais posteriores e fibulares 

 

Canal dos Adutores 

 Passagem longa, de15 cm, estreita no terço médio da coxa. 

 Estende-se do ápice do trígono femoral (cruzamento do m. sartório com o m. adutor longo) até o hiato dos adutores no tendão do músculo adutor magno. 

 Passagem intermuscular para: 

o Artéria e veias femorais; 

o Nervo safeno; 

o Nervo ligeiramente maior para o músculo vasto medial; 

o Levando os vasos femorais até à fossa poplítea. 

 Limitado: 

o Anterior e lateralmente pelo músculo vasto medial; 

o Posteriormente pelos músculos adutores longo e magno; 

o Medialmente pelo músculo sartório, situado sobre o sulco entre os músculos acima, formando o teto do canal. 

 Parede anterior do canal formada pela fáscia subsatorial ou vastoadutora (no terço inferior até a metade do canal) 

 Hiato dos adutores está localizado imediatamente proximal à crista supracondilar medial 
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Músculos da coxa – Inervação 

Pectíneo Nervo femoral (L2, L3); pode receber um ramo do nervo obturatório 

Iliopsoas Ramos anteriores dos nervos lombares (L1, L2, L3) 

Psoas menor Ramos anteriores dos nervos lombares (L1, L2) 

M. Ilíaco Nervo femoral (L2, L3) 

Sartório Nervo femoral (L2, L3) 

Reto femoral 

Nervo femoral (L2, L3, L4) 
Vasto lateral 

Vasto medial 

Vasto intermédio 

Adutor longo 
Nervo obturatório, ramo da divisão anterior (L2, L3, L4) 

Adutor curto 

Adutor magno 
Parte adutora; nervo obturatório (L2, L3, L4), ramos da divisão anterior. Parte associada aos músculos do jarrete; parte 
tibial do nervo isquiático (L4) 

Grácil Nervo obturatório (L2, L3) 

Obturador externo Nervo obturatório (L3, L4) 
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Músculos da perna – Inserções no pé: 

Compartimento anterior: 

M. tibial anterior Faces medial e inferior do cuneiforme medial e base do 1º metatarsal 

M. extensor longo dos dedos Falanges média e distal dos quatro dedos laterais 

M. extensor longo do hálux Face dorsal da base da falange distal do hálux 

M. fibular terceiro Dorso da base do 5º metatarsal 

 

Compartimento lateral: 

M. fibular longo Base do 1º metatarsal e cuneiforme medial 

M. fibular curto Face dorsal da tuberosidade na face lateral da base do 5º metatarsal 

 

Compartimento posterior: 

Parte superficial: 

M. gastrocnémio 

Face posterior do calcâneo através do tendão do calcâneo M. sóleo 

M. plantar 

 

Parte profunda: 

M. poplíteo Não tem inserções no pé 

M. flexor longo do hálux Base da falange distal do hálux 

M. flexor longo dos dedos Bases das falanges distais dos quatro dedos laterais 

M. tibial posterior Tuberosidade do navicular, cuneiforme, cuboide e sustentáculo do tálus; bases do 2º, 3º e 4º metatarsais 
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Músculos da perna – Movimentos: 

Compartimento anterior: 

M. tibial anterior flexão dorsal do tornozelo e inversão do pé 

M. extensor longo dos dedos estende  os 4 dedos laterais e faz a dorsiflexão do tornozelo 

M. extensor longo do hálux estende o hálux e faz a dorsiflexão do tornozelo 

M. fibular terceiro flexão dorsal do tornozelo e auxiliar na inversão do pé 

 

Compartimento lateral: 

M. fibular longo 
eversão do pé e flexão plantar fraca do tornozelo 

M. fibular curto 

 

Compartimento posterior: 

Parte superficial: 

M. gastrocnêmio flexão plantar do tornozelo quando o joelho é estendido; eleva o calcanhar durante a marcha; flete a perna na articulação do joelho 

M. sóleo realiza a flexão plantar do tornozelo independentemente da posição do joelho; estabiliza a perna sobre o pé 

M. plantar auxilia fracamente o m. gastrocnémio na flexão plantar do tornozelo 

 

Parte profunda: 

M. poplíteo flete fracamente o joelho e destrava-o girando o fémur 5º sobre a tíbia fixa; gira medialmente a tíbia do membro não apoiado 

M. flexor longo do hálux flete o hálux em todas as articulações; faz a flexão plantar fraca do tornozelo; sustenta o arco longitudinal medial do pé 

M. flexor longo dos dedos flete os 4 dedos laterais; faz a flexão plantar do tornozelo; sustenta os arcos longitudinais do pé 

M. tibial posterior faz a flexão plantar do tornozelo; inverte o pé 
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Músculos da perna – Inervação: 

Compartimento anterior: 

M. tibial anterior 

Nervo fibular profundo (L4, L5) 
M. extensor longo dos dedos 

M. extensor longo do hálux 

M. fibular terceiro 

 

Compartimento lateral: 

M. fibular longo 

Nervo fibular superficial (L5, S1, S2) 
M. fibular curto 

 

Compartimento posterior: 

Parte superficial: 

M. gastrocnémio 

Nervo tibial (S1, S2) M. sóleo 

M. plantar 

 

Parte profunda: 

M. poplíteo Nervo tibial (L4, L5, S1) 

M. flexor longo do hálux 
Nervo tibial (S2, S3) 

M. flexor longo dos dedos 

M. tibial posterior Nervo tibial (L4, L5) 
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Bolsas Serosas 

Bolsas glúteas: 

 Separam o músculo glúteo máximo das estruturas adjacentes 

 São sacos membranáceos revestidos por uma membrana sinovial, contendo uma camada capilar de líquido, semelhante à clara de ovo 

 Situadas em regiões sujeitas a atrito 

 Reduzem o atrito e permitem o movimento livre 

 Existem 3 bolsas associadas ao músculo glúteo máximo: 

Bolsa trocantérica: 

 Separa fibras superiores do m. glúteo máximo do trocânter maior 

 Maior das bolsas formadas em relação às proeminências ósseas e está presente ao nascimento 

Bolsa isquiática: 

 Separa a parte inferior do m. glúteo máximo do túber isquiático; muitas vezes está ausente 

Bolsa intermuscular do m. glúteo: 

 Separa o trato iliotibial da parte superior da fixação proximal do m. vasto lateral 

Bolsa isquiática do músculo obturador interno: 

 Permite livre movimento do músculo sobre a margem posterior do ísquio, onde a margem forma a incisura isquiática menor e a tróclea sobre a qual o tendão desliza 

quando faz a volta 

 

Ligamentos articulares da anca 

 As articulações do quadril são revestidas por cápsulas articulares fortes, formadas por uma camada fibrosa externa frouxa e uma membrana sinovial interna 

o Na parte proximal a camada fibrosa fixa-se ao acetábulo, na região imediatamente periférica ao limbo, no qual se fixa o lábio, e ao ligamento transverso do 

acetábulo 

o Na região distal, a camada fibrosa fixa-se no colo do fémur apenas anteriormente na linha intertrocantérica e na raiz do trocânter maior 

o Na parte posterior, a camada fibrosa cruza o colo proximal à crista intertrocantérica, mas não está fixada nela 

 Partes espessas da camada fibrosa formam os ligamentos da articulação do quadril, que seguem em trajeto espiral da pelve até ao fémur 

 A camada fibrosa ajustada aumenta a estabilidade da articulação, mas restringe a extensão da articulação a 10-20º em relação à posição vertical 

Ligamentos intrínsecos da cápsula articular: 

 Anterior e superiormente, o forte ligamento iliofemoral em forma de Y: 
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o Fixa-se à espinha ilíaca anteroinferior e ao limbo do acetábulo na parte proximal e à linha intertrocantérica na parte distal 

o Sendo o mais forte do corpo, impede especificamente a hiperextensão da articulação do quadril durante a postura ereta 

 

 Anterior e inferiormente, há o ligamento pubofemoral: 

o Origina-se da crista obturatória do púbis, segue em sentido lateral e inferior e une-se à camada fibrosa da cápsula articular 

o Une-se à parte medial do ligamento iliofemoral e é tensionado durante a extensão e abdução da articulação do quadril 

o Este ligamento impede a abdução excessiva da articulação do quadril 

 Posteriormente, há o ligamento isquiofemoral: 

o Origina-se na parte isquiática do limbo do acetábulo 

o É o ligamento mais fraco destes três, espirala-se em sentido superolateral até ao colo do fémur, medial à base do trocânter maior 

 

 Os flexores mediais, em posição anterior, existem em menor número, são mais fracos e têm menor vantagem mecânica, enquanto os ligamentos anteriores são mais 

fortes. Em contraposição, os ligamentos são mais fracos posteriormente, onde os rotadores mediais são abundantes, mais fortes e têm maior vantagem mecânica 

 A membrana sinovial da articulação do quadril é refletida proximalmente ao longo do colo do fémur até a margem da cabeça do fémur 

 O ligamento da cabeça do fémur,  basicamente é uma prega sinovial que conduz um vaso sanguíneo, é fraco e tem pouca importância no fortalecimento da articulação 

do quadril 

o A extremidade larga fixa-se nas margens da incisura do acetábulo e no ligamento transverso do acetábulo 

o A extremidade estreita fixa-se na fóvea da cabeça do fémur 

o Em geral, o ligamento contém uma pequena artéria para a cabeça do fémur 

o Um corpo adiposo preenche a parte da fossa do acetábulo não ocupada pelo ligamento. Tanto o ligamento como o corpo adiposo são cobertos por membrana 

sinovial 

 

Movimentos da articulação do quadril 

 Os movimentos são flexão-extensão, abdução-adução, rotação medial-lateral e circundução 

 O grau de flexão e extensão possível na articulação do quadril depende da posição do joelho 

o Se o joelho estiver fletido, relaxando os músculos do jarrete, a coxa pode ser ativamente fletida até quase alcançar a parede abdominal anterior, e pode chegar 

até ela por meio de flexão passiva adicional 

o Nem todo esse movimento ocorre na articulação do quadril; parte dele resulta da flexão da coluna vertebral 

 Durante a extensão da articulação do quadril, a camada fibrosa da cápsula articular, sobretudo o ligamento iliofemoral, está tensa; portanto o quadril geralmente só 

pode ser estendido um pouco além do eixo vertical, exceto pelo movimento da pelve óssea (flexão das vértebras lombares) 

 A partir da posição anatómica, a amplitude de abdução da articulação do quadril geralmente é um pouco maior do que a de adução 

 É possível obter 60º de abdução quando a coxa está estendida, e mais ainda quando está fletida 

 A rotação lateral é muito mais forte do que a rotação medial 
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Amplitudes articulares dos músculos da perna 

Movimento Graus possíveis 
Extensão  

Flexão 
120º (quadril estendido) 

140º (quadril fletido) 
160º passivamente 

Rotação medial 
10º com o joelho fletido 

5º com o joelho estendido 

Rotação lateral 30º 

Fossa poplítea 

 Compartimento do membro inferior preenchido principalmente por gordura 

 A fossa é limitada superficialmente por: 

o M. bíceps femoral na parte superolateral 

o M. semimembranáceo, na parte superomedial, lateralmente ao qual está o músculo semitendíneo 

o Cabeças lateral e medial do músculo gastrocnémio, nas partes inferolateral e inferomedial 

o Pele e fáscia poplítea, na parte posterior 

 O conteúdo da fossa inclui: 

o Extremidade da veia safena parva 

o Artérias e veias poplíteas e seus ramos e tributárias 

o Nervos tibial e fibular comum 

o Nervo cutâneo femoral posterior 

o Linfonodos e vasos linfáticos poplíteos 

 O tecido subcutâneo que cobre a fossa contém: 

o Veia safena parva 

o Ramos terminais do nervo cutâneo femoral posterior 

o Nervo cutâneo sural medial 

o Nervo cutâneo sural lateral 

 O nervo isquiático geralmente termina no ângulo superior da fossa poplítea, dividindo-se em nervos tibial e fibular comum 

o O nervo tibial: 

 é o maior ramo terminal, medial do nervo isquiático, derivado de divisões anteriores (pré-axiais) dos ramos anteriores dos nervos espinais L4-S3 

 mais superficial dos três principais componentes centrais da fossa poplítea (isto é, nervo, veia e artéria) 

 enquanto está na fossa, o nervo emite ramos para os músculos sóleo, gastrocnémio, plantar e poplíteo 

 o nervo cutâneo sural medial é derivado deste nervo e a ele se une o ramo fibular comunicante do nervo fibular comum em nível muito variável para 

formar o nervo sural 

o O nervo fibular comum: 

 é o menor ramo terminal, lateral, do nervo isquiático, derivado de divisões posteriores (pós-axiais) dos ramos anteriores dos nervos espinais L4-S2 

 espirala-se ao redor do colo da fíbula e divide-se em seus ramos terminais 


