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Abdome

 A parte do tronco entre o tórax 
e a pelve, possui paredes 
musculotendíneas, exceto 
posteriormente onde a parede 
inclui as vértebras lombares e 
os discos intervertebrais.



Cavidade abdominal
Parede Abdominal ântero-lateral
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Parede Abdominal Ântero-lateral
 Limites:

Superiormente 

Inferiormente

 Consiste em:
1. Pele

2. TCSC

3. Músculos

4. Fáscia profunda

5. Fáscia/gordura       
endoabdominal

6. Peritônio parietal



Fáscias da Parede Abdominal 
Ântero-lateral

 Tecido subcutâneo é
composto de 2 camadas:

1. Fáscia intermédia de 
revestimento (superficial) 
(fáscia superficial) (Camper)

2. Camada membranácea 
(profunda) (Scarpa)



Músculos da Parede Abdominal Ântero-lateral

Oblíquo externo Oblíquo interno Transverso

Reto do abdome

Piramidal



Músculos da Parede Abdominal Ântero-lateral
Oblíquo externo

 Origem: faces externas da 5ª
à 12ª costela

 Inserção: linha alba, 
tubérculo púbico e metade 
anterior da crista ilíaca

 Inervação: toracoabdominais 
(6 nn. torácicos inferiores) e 
nervo subcostal

 Ação: comprime e suporta 
as vísceras abdominais, 
flecte e gira o tronco

 Ligamento inguinal



Músculos da Parede Abdominal 
Ântero-lateral

 Músculo oblíquo 
externo do abdome:

1. Ligamento inguinal

2. Ligamento inguinal 
reflexo
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 Músculo oblíquo 
externo do abdome:

1. Ligamento inguinal

2. Ligamento inguinal 
reflexo



Músculos da Parede Abdominal Ântero-lateral
Oblíquo interno

 Origem: fáscia toracolombar, dois 
terços anteriores da crista ilíaca e 
metade lateral do ligamento 
inguinal

 Inserção: margens inferiores da 
10ª à 12ª costela, linha pectínea 
do púbis via tendão conjunto

 Inervação: nervos 
toracoabdominais (ramos 
anteriores dos 6 torácicos 
inferiores) e 1°nervo lombar

 Ação:  comprime e suporta as 
vísceras abdominais, flecte e gira 
o tronco



Músculos da Parede Abdominal 
Ântero-lateral

 Músculo oblíquo Interno do 
abdome:

1. Foice inguinal

2. Plano neurovascular
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 Músculo oblíquo 
Interno do abdome:

1. Foice inguinal

2. Plano neurovascular



Músculos da Parede Abdominal Ântero-lateral
Transverso do abdome

 Origem: faces internas da 7.ª à
12.ª cartilagem costal, fáscia 
toracolombar, crista ilíca e terço 
lateral do ligamento inguinal

 Inserção: linha alba com a 
aponeurose do m. oblíquo 
interno, crista púbica e linha 
pectínea do púbis via tendão 
conjunto

 Inervação: nervos 
toracoabdominais (ramos 
anteriores dos 6 torácicos 
inferiores) e 1°nervo lombar

 Ação: comprime e suporta as 
vísceras abdominais



Músculos da Parede Abdominal Ântero-lateral
Reto do abdome

 Origem: sínfise púbica e 
crista púbica

 Inserção: processo xifóide e 
5.ª a 7.ª cartilagens costais

 Inervação: nervos 
toracoabdominais (ramos 
anteriores dos seis nervos 
torácicos inferiores)

 Ação: flecte o tronco 
(vértebras lombares) e 
comprime as vísceras 
abdominais 



Músculos da Parede Abdominal 
Ântero-lateral

 Músculo 
reto do 
abdome:

1. Interseções 
tendíneas



Músculos da Parede Abdominal Ântero-lateral

 Músculo reto do abdome:

1. Interseções tendíneas
2. Bainha do músculo reto do 

abdome
Lâmina anterior
Lâmina posterior
Linha arqueada
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Músculos da Parede Abdominal 
Ântero-lateral

 Músculo reto do abdome:

1. Interseções tendíneas

2. Bainha do músculo reto do 
abdome

3. Linha alba

Anel umbilical  

4. Linha arqueada



Músculos da Parede Abdominal 
Ântero-lateral



Nervos da Parede Abdominal 
Ântero-lateral





Nervos da Parede Abdominal 
Ântero-lateral



Vasos da Parede Abdominal 
Ântero-lateral







Vasos da Parede Abdominal 
Ântero-lateral



Drengem linfática da Parede 
Abdominal Ântero-lateral

Vasos linfáticos superficiais

Vasos linfáticos profundos

Lombares (aórticos laterais)

Ilíacos comuns

Ilíacos externos



Incisões Cirúrgicas no Abdome



Face interna da Parede 
Abdominal Ântero-lateral



Região inguinal da Parede 
Abdominal Ântero-lateral

Canal Inguinal



Região inguinal da Parede 
Abdominal Ântero-lateral

Canal Inguinal

2 Paredes

Teto

Assoalho





Canal inguinal
Parede anterior

 Aponeurose do m. oblíquo externo (toda a 
extensão do canal)

 Fibras do m. oblíquo interno (parte lateral)  



Canal inguinal
Parede posterior

 Fáscia transversal

 Foice inguinal (tendão conjunto)

 Ligamento (inguinal) reflexo



Canal inguinal
Teto

 Fáscia transversal (lateralmente)

 Arcos musculoaponeuróticos dos mm. 
Oblíquo interno e transverso do abdome 
(centralmente)

 Pilar medial da aponeurose do m. oblíquo 
externo (medialmente)



Canal inguinal
Assoalho

 Trato iliopúbico ( lateralmente)

 Sulco formado pelo ligamento inguinal 
invaginado (centralmente)

 Ligamento lacunar (medialmente)















Região inguinal da Parede 
Abdominal Ântero-lateral

 Trato iliopúbico (arco 
crural profundo)







Hérnias inguinais











Anatomia de Superfície  da Parede Abdominal 
Ântero-lateral


