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Relação com a clínica

A seguir, é apresentado um estudo de caso que reforça a correlação entre os muitos detalhes anatômicos e a prática clínica mais atual.

Lesão do plexo braquial
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Figura a Manifestações clínicas de lesão da parte alta do plexo 
braquial (do tipo Erb). [L238]

Atrofia do
M. deltoide

O membro superior não
pode ser abduzido

Rotação medial da
articulação do ombro

O cotovelo não pode
ser flexionado

Protocolo de emergência
Um homem de 20 anos é encontrado à beira da estrada após coli
são de sua motocicleta com a grade de proteção da rodovia. Ele está 
atordoado, mas lúcido e respondendo aos estímulos. Não há lesões 
externas nas partes do corpo que não estão cobertas pelo vestuá rio 
usado por motociclistas. O paciente está estabilizado em maca de 
vácuo e foi colocado um colar cervical para evitar o deslocamento dos 
ossos fraturados e lesão raquimedular. Ele foi trazido para avaliação.

Achados da avaliação
O paciente está lúcido e orientado no tempo e no espaço. Ele in
forma dor intensa em vários locais do corpo. A fre quência cardía
ca (100  bpm), a fre quência respiratória (25  incursões/minuto) e a 
pressão arterial (140/100 mmHg) estão discretamente aumentadas.

Exames complementares
A tomografia computadorizada (TC) não mostra sinais de fratura ou 
lesões internas além das equimoses e das abrasões cutâ neas encon
tradas no exame físico. Após os curativos foi rea li zada uma avaliação 
meticulosa de todas as ar ticulações, bem como de seus movimentos 
de acordo com o método neutronulo. O braço direito não pode ser 
levantado (abduzido) e flexionado na ar ticulação do cotovelo ( Figu
ra a). O braço direito pende ao longo do corpo e a palma da mão está 
virada para fora, ou seja, há rotação medial do ombro. Os movimentos 
da mão e dos dedos da mão não estão comprometidos. A sensibili
dade tátil está diminuí da em uma  área em formato de faixa desde a 
face externa do ombro até o polegar, passando pela face lateral do 
antebraço (dermátomos C5 e C6). A ressonância magnética (RM) do 
ombro direito foi solicitada e mostrou ruptura das raí zes dos nervos 
espinais dos segmentos C5 e C6 da medula espinal.

Diagnóstico
Lesão do plexo braquial do tipo Erb ( Figura b).

Tratamento
Primeiro, os neurocirur giões fixaram as raí zes nervosas que foram 
seccionadas. Como parte de estudo científico, foram aplicados fato
res de crescimento locais durante a intervenção cirúrgica. O propó
sito foi acelerar o crescimento das fibras neurais. A fisioterapia foi 
iniciada alguns dias depois da cirurgia. Após meses de treinamento 
intensivo a capacidade de movimento do paciente ainda é limitada.

Evolução
A função da ar ticulação do cotovelo foi recupe rada com limitações, 
entretanto, os transtornos sensitivos no antebraço e no polegar per
sistem.
O quadro clínico complicado só pode ser explicado pelo conheci
mento detalhado de como fazer o exame físico – lesão do plexo 
braquial.

Laboratório de anatomia
O plexo braquial é uma estrutura muito complicada de ser demons
trada na sala de dissecção. Ele só pode ser preparado e explicado 
em um atlas de anatomia após exame cuidadoso ( Figura 3.91). 
O plexo braquial é formado pelos ramos dos nervos espinais; os 
segmentos da parte inferior do pescoço e da parte alta do tórax (C5 
a T1) nutrem o plexo. Os ramos anteriores dos nervos espinais for
mam três troncos, que passam entre os  músculos profundos do 
pescoço (Mm. escalenos) no hiato dos escalenos, em direção à 
região axilar. Na região axilar, esses nervos estão dispostos em três 
fascículos em torno da A. axilar.

Uma abordagem sensata é buscar a origem dos ner-
vos na dissecção – caso contrário, é fácil se perder!

Os nervos in di vi duais emergem de troncos e fascículos. Os segmen
tos craniais da medula espinal (C5, C6) inervam os  músculos proxi
mais do ombro e a pele correspondente via nervos curtos do pescoço. 
Os segmentos caudais (C8, T1) formam nervos longos do antebraço 
e da mão. O N. musculocutâ neo inerva os  músculos flexores da ar
ticulação do cotovelo no braço e forma a inervação cutâ nea lateral 
do antebraço. Os  músculos flexores no antebraço são supridos pelos 
Nn. mediano e ulnar (do fascículo medial). Os  músculos extensores 
são supridos pelo N. radial (fascículo posterior).

É possível se orientar no plexo braquial porque os ner-
vos formam a letra “M”!

De volta à clínica
As manifestações clínicas mostram que se trata de uma lesão mista, 
ou seja, motora e sensitiva. Todos os déficits dos  músculos e da sen
sibilidade cutâ nea podem ser atribuí dos à lesão dos segmentos C5 e 
C6 da medula espinal. Assim, é provável que o impacto sobre a grade 
de proteção da estrada tenha tracionado o ombro para baixo, com 
consequente lesão das raí zes nervosas superiores do plexo braquial. 
Tratase, portanto, de uma lesão da parte alta do plexo, do tipo Erb,

Isso é, com fre quência, questionado junto com a anato-
mia do plexo braquial!

Figura  b Lesões do plexo braquial, lesões dos nervos espi-
nais, à direita; vista anterior. [L236]
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Visão geral
O membro superior é dividido em cíngulo do membro superior 
e parte livre do membro superior. O cíngulo do membro superior 
é constituí do pela escápula e pela clavícula de cada lado. A parte 
livre do membro é dividida por ar ticulações em braço, ante braço e 
mão. O cíngulo do membro superior e a parte livre do membro 
superior, como um todo, estão ligados ao tronco apenas pela parte 
medial da clavícula.
Ao contrário dos membros inferiores, que se destinam a locomo
ção e suporte, os membros superiores são usados para prensão 
e toque. Durante o desenvolvimento, a amplitude de movimen
to dos membros superiores foi substancialmente aumentada. O 
alcance das mãos é bastante expandido pelos movimentos de 

torção do antebraço e do punho. Além disso, a mobilidade di-
ferenciada dos dedos das mãos e a capacidade de oposição 
dos polegares possibilitam a manipulação de objetos e conferem 
eficiên cia excepcional às mãos.
Os  músculos do membro superior são inervados pelo plexo bra-
quial, si tua do no pescoço e na axila, formado pelos ramos ante
riores dos nervos espinais C5 a T1. Do plexo braquial emergem 
diferentes nervos para o ombro e o membro superior. Os vasos 
sanguí neos que irrigam e drenam o membro superior são a A. e a 
V. subclávias e suas ramificações. Os vasos linfáticos apresentam 
substancial conexão com as veias e os linfonodos do oco axilar, 
além de drenarem as mamas.

V. subclávia

A. subclávia

N. torácico longo
N. toracodorsal

N. ulnar

N. mediano

N. radial

N. musculocutâneo

N. axilar

A. axilar

Tópicos mais importantes
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Após estudar e compreender os principais tópicos deste capítulo, segundo as diretrizes do Nationalen Kompetenzbasierten Lernzielkata-
log Medizin (NKLM), você será capaz de:

•	 Explicar os princípios do desenvolvimento dos membros e as 
variações e malformações clinicamente relevantes

•	 Descrever as estruturas  ósseas do cíngulo do membro supe
rior e da parte livre do membro superior, bem como suas ar
ticulações no âmbito dos movimentos

•	 Discorrer sobre o trajeto dos ligamentos e dos  músculos do cín
gulo do membro superior, do braço e do antebraço, bem como 
sobre suas origens, inserções e funções. Também será capaz de 
apontar essas estruturas na figura mostrada no livro. No caso 
dos  músculos da mão, muitas vezes basta descrever o trajeto, a 
função e a inervação

•	 Explicar a estrutura do plexo braquial, mostrar suas estruturas 
nas figuras e esclarecer os sinais/sintomas das suas lesões

•	 Caracterizar as funções e as alterações encontradas nos ombros
•	 Descrever o trajeto, a função e os sinais/sintomas exatos no 

caso de falência dos grandes nervos do braço e apontálos nas 
figuras mostradas no livro

•	 Identificar todas as artérias do membro superior nas figuras 
mostradas no livro

•	 Nomear as anastomoses vascula res do ombro e do braço
•	 Descrever o princípio básico da drenagem venosa do membro 

superior
•	 Descrever as grandes veias epifasciais (superficiais) e mostrálas 

nas figuras
•	 Explicar os princípios da drenagem linfática do membro superior
•	 Nomear as cadeias de linfonodos no oco axilar e sua relevância clínica
•	 Limitar e indicar as estruturas que atravessam o triângulo de 

Mohrenheim (trígono clavipeitoral)
•	 Nomear os limites dos espaços triangular e quadrangular na 

axila, bem como explicar as estruturas que atravessam esses 
espaços e mostrálas na figura

•	 Explicar o trajeto dos vasos sanguí neos na fossa cubital
•	 Estruturas e elementos que atravessam o túnel do carpo e a loja 

de Guyon (túnel ulnar).

O estudo de caso é dividido em:
 História
 Achados da avaliação
 Exames complementares
 Diagnóstico
 Tratamento
 Laboratório de anatomia
 De volta à clínica.

Dicas e sugestões valiosas.

Visão	geral	
O texto introdutório resume os 
assuntos abordados no capítulo.

Tópicos	mais	importantes	
Enumeração dos principais assuntos do 
capítulo, fundamentados no Nationalen 
Kompetenzbasierten Lernzielkatalog 
Medizin (www.NKLM.de)/Zahnmedizin 
(www.NKLZ.de).

Relação	com	a	clínica	
Estudos de caso com dicas e 
sugestões reforçam os dados 
clinicamente importantes.
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A. circunflexa
posterior do úmero

A. circunflexa
anterior do úmero

A. braquial profunda

A. colateral média

A. colateral radial

A. radial

A. recorrente
radial

A. interóssea
recorrente

A. interóssea posterior

A. radial

R. carpal palmar

R. palmar superficial

A. principal
do polegar

A. radial do indicador

A. axilar

A. colateral 
ulnar 
superior

A. braquial

A. colateral
ulnar inferior

A. ulnar

A. interóssea
comum

A. interóssea
anterior

A. acompanhante
do nervo mediano

R. carpal dorsal

Arco palmar
superficial

Aa. digitais
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Aa. digitais
palmares próprias

R. anterior
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A. recorrente
ulnar

Arco palmar
profundo

A. toracoacromial

A. subescapular

A. braquial

Artérias do Membro Superior

Vasos Sanguíneos e Nervos

No exame físico, o pulso da A. radial e da A. ulnar é palpado em 
posições radial e ulnar na ar ticulação proximal do carpo, de modo a 

excluir a oclusão de vasos devida a arteriosclerose ou coá gulos 
sanguí neos deslocados (êmbolos). 

Correlações clínicas

Figura 3.122 Artérias do membro superior direito; vista anterior.
A A. axilar é a con ti nuação da A. subclávia e parte do nível da costela I 
até a margem inferior do M. peitoral maior. Ela se encontra entre os três 
fascículos do plexo braquial e as duas raí zes do N. mediano. No braço, 
ela continua com a A. braquial que segue, com o N. mediano, no sulco 
bicipital medial e entra medialmente na fossa cubital. Neste local, ela se 
divide na A. radial e na A. ulnar. A A. radial segue entre os Mm. flexores 
superficiais e profundos até as ar ticulações do carpo, onde segue pela 
fóvea radial (tabaqueira anatômica) em direção posterior e, em seguida, 
entre as cabeças do Mm. interósseo dorsal I até atingir a palma. Aí 
forma o principal suprimento do arco palmar profundo. A A. ulnar dá 
origem à A. interóssea comum, seguindo com o N. ulnar sob o M. flex-
or ulnar do carpo em direção às ar ticulações do carpo, e em seguida, 
através da loja de Guyon, atinge a palma, onde con ti nua no arco palmar 
superficial.

Artérias do membro superior

Ramos da A. subclávia:
•	 A. vertebral ( Capítulo 8)
•	 A. torácica interna ( Capítulo 2)
•	 Tronco tireocervical

 – A. tireóidea inferior
 – A. cervical ascendente
 – A. cervical transversa
 – A. supraescapular

•	 Tronco costocervical
 – A. intercostal suprema
 – A. cervical profunda

Ramos da A. axilar:
•	 A. torácica superior (inconstante)
•	 A. toracoacromial
•	 A. torácica lateral
•	 A. subescapular

 – A. circunflexa da escápula
 – A. toracodorsal

•	 A. circunflexa anterior do úmero
•	 A. circunflexa posterior do úmero

Ramos da A. braquial:
•	 A. braquial profunda

 – A. colateral média
 – A. colateral radial

•	 A. colateral ulnar superior
•	 A. colateral ulnar inferior

Ramos da A. radial:
•	 A. recorrente radial
•	 R. carpal palmar
•	 R. carpal dorsal  Rede carpal dorsal  Aa. metacarpais  

dorsais  Aa. digitais dorsais
•	 R. palmar superficial  Arco palmar superficial
•	 A. principal do polegar
•	 A. radial do indicador
•	 Arco palmar profundo  Aa. metacarpais palmares

Ramos da A. ulnar:
•	 A. recorrente ulnar
•	 A. interóssea comum

 – A. interóssea anterior
 – A. acompanhante do nervo mediano

 – A. interóssea posterior, com A. interóssea recorrente
•	 R. carpal dorsal
•	 R. carpal palmar
•	 R. palmar profundo  Arco palmar profundo
•	 Arco palmar superficial  Aa. digitais palmares
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M. peitoral maior

Plexo braquial, 
Parte infraclavicular

Rr. peitorais 
R. acromial 

A. toraco-
acromial

M. deltoide 

V. cefálica 

M. peitoral maior

A. axilar 

V. axilar

M. peitoral menor 

N. intercostobraquial 

N. toracodorsal 

A. e V. torácicas laterais

A. e V. toracodorsais

N. torácico longo 

M. latíssimo do dorso

V. toracoepigástrica

A. axilar 

Fossa Axilar

Topografia

Figura  3.147 Fossa axilar e parede torácica lateral, lado direito; 
vista lateral direita.
Em comparação com a  Figura 3.146, o M. peitoral maior foi seccio-
nado, de modo a permitir a demonstração do M. peitoral menor e das 
estruturas que partem do trígono clavipeitoral e que se encontram em 
posição subjacente ao músculo previamente mencionado. Na margem 
superior do M. peitoral menor observa-se a A. toracoacromial com os 
seus ramos. Seus Rr. peitorais, juntamente com os Nn. peitorais do 
plexo braquial, aproximam-se dos  Mm. peitorais maior e menor, 

suprindo as suas fibras. O  M. peitoral menor é uma importante referên-
cia anatômica para a classificação dos linfonodos axilares ( Figu-
ra 3.137). Em sua margem lateral seguem A. e V. torácicas laterais. 
Lateralmente temos A., V. e N. toracodorsais, que descem em direção 
à face profunda do M. latíssimo do dorso, suprido por essas estruturas 
vasculonervosas. A V. toracoepigástrica não é acompanhada por uma 
artéria e tem configuração e trajeto muito va riá veis (aqui com estrutura 
relativamente robusta) na tela subcutâ nea da parede torácica lateral.  

Questões de autoavaliação
Para testar se você assimilou o conteúdo deste capítulo, apresentamos a seguir questões preparatórias úteis para exames orais de Anatomia.

Mostre as partes e as estruturas mais importantes do úmero no 
esqueleto:

•	 Onde	estão	localizados	o	sulco	do	nervo	radial	e	o	sulco	do	nervo	
ulnar	no	úmero?

•	 Qual	é	a	importância	clínica	deles?

Explique a estrutura da ar ticulação do cotovelo em um modelo de 
ar ticulação:

•	 	Quais	são	os	elementos	esqueléticos	ar	ticulados?	Quais	ligamentos	
estabilizam	a	ar	ticulação	do	cotovelo?

•	 Que	tipo	específico	de	ar	ticulação	é	o	cotovelo?

•	 	Quais	movimentos	são	rea	li	zados	e	qual	é	a	amplitude	desses	movi-
mentos?

•	 Quais	são	os	eixos	de	movimento?

•	 	Quais		músculos	são	importantes	para	os	movimentos	in	di	vi	duais?

Descreva os principais  músculos flexores dos dedos das mãos:

•	 	Quais		músculos		atuam	de	modo	predominante	nas	ar	ticulações	
isoladamente?

•	 Explique	o	trajeto	dos	Mm.	inter	ósseos,	com	origem	e	inserção.

•	 	Como	as	funções	in	di	vi	duais	dos		músculos	resultam	de	seu	trajeto	
em	relação	aos	eixos	de	movimento?

•	 	Qual	é	a	inervação	desses		músculos	e	quais	movimentos	são	com-
prometidos	quando	há	distúrbios	da	inervação?

Mostre o N. mediano e explique o trajeto do mesmo na peça 
anatômica:

•	 Descreva	o	território	do	N.	mediano.

•	 Onde	o	N.	mediano	é	mais	frequentemente	lesionado?

•	 Qual	é	o	quadro	clínico	no	caso	de	lesão	na	região	do	punho,	como,	
por	exemplo,	na	síndrome	do	túnel	do	carpo?

Quais pulsos arteriais do membro superior podem ser palpados 
durante o exame físico?

•	 	Mostre	as	ramificações	do	tronco	tireocervical	e	explique	os	territó-
rios	irrigados	por	elas.

•	 Mostre	o	trajeto	da	A.	ulnar	e	da	A.	radial	na	peça	anatômica.

Como o sistema venoso é organizado no membro superior?

•	 Em	que	locais	pode	ser	coletada	uma	amostra	de	sangue?

Explique a drenagem linfática no membro superior:

•	 Como	estão	distribuí	dos	os	linfonodos	na	axila?

•	 Quais	re	giões	do	corpo	são	drenadas?

Imagens	
Imagens mostram desde a superfície até os detalhes 
mais profundos de cada estrutura. Tabelas e 
informações clínicas facilitam a compreensão do 
leitor e classificam o que está sendo apresentado, 
mostrando as correlações entre as estruturas 
anatômicas elucidadas. As estruturas mais relevantes 
nas ilustrações estão realçadas em negrito.

Cada imagem é acompanhada por uma legenda detalhada, 
que destaca as estruturas mais importantes e correlaciona os 
contextos sistemático e topográfico.

As estruturas mais importantes estão 
realçadas, o que possibilita o foco nos 
elementos cruciais.

A ilustração mostra a 
secção ou a vista da imagem 
anatômica retratada.

As tabelas ajudam o estudante a fixar, de modo 
didático, as correlações importantes.

O boxe Correlações 
clínicas aborda 
doenças 
relacionadas à 
estrutura mostrada, 
promovendo 
a fixação do 
conhecimento.

Diversos tipos de imagens são usados no Atlas:
 Ilustrações anatômicas realistas e detalhadas para 

aprimorar a compreensão
 Representações esquemáticas de contextos funcionais
 Fotografias de anatomia de superfície
 Registro de técnicas de imagem.

Questões	de	autoavaliação	
Ao final de cada capítulo, são apresentados 
exemplos de questões aplicadas em provas 
orais de Anatomia.

Conheça	as	novidades	da	24a	edição

A indicação no 
topo das páginas 
auxilia a orientação 
rápida do assunto 
abordado. 




