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Músculos da cabeça e do pescoço 
 
responsáveis pelos traços do rosto e pela mímica, atuam na 
movimentação da cabeça e da coluna vertebral e participam do 
processo da mastigação 
■Masseter: cobre lateralmente o osso da mandíbula e, com o 
músculo temporal (sobre o osso temporal), constituem os 
músculos da mastigação 
■Bucinador: é o músculo da bochecha, participando no processo 
de trituração dos alimentos. 
Os músculos do pescoço participam nos movimentos da cabeça, 
dos ombros e das estruturas da garganta.  
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■Esternocleidomastóideo: 
insere-se no manúbrio, na 
clavícula e no processo 
mastoide do osso temporal, 
participa na movimentação 
da cabeça com o pescoço 
■Hióideos: conjunto de 
músculos situados entre o 
osso hioide, a mandíbula e 
parte superior do tórax; 
participam no processo da 
deglutição e da abertura da 
boca 
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■Escaleno: localiza-se parte lateral do pescoço, inserindo-se nas 
vértebras cervicais e na 1a e 2a costelas; intervém na mecânica 
respiratória por meio da elevação das costelas e participa na 
movimentação lateral da coluna cervical. 
 

Músculos do tronco  
 

participam nos movimentos do braço e da cabeça e da elevação 
da escápula.  
■ Latíssimo do dorso: recobre os outros músculos do dorso e 
tem por função levar o braço para trás  
■ Trapézio: localiza-se na parte superior do dorso e na parte 
posterior do pescoço; responsável pela elevação dos ombros  
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■ Romboide: localiza-se por 
baixo do trapézio.  
Outro grupo, formado pelos 
músculos do tórax se insere na 
coluna vertebral e nas costelas 
e tem ação no equilíbrio 
estático e dinâmico do tórax. 
Músculos do tórax se estendem 
das costelas em direção à 
cintura escapular e ao úmero 
atuam nos movimentos do 
membro superior e mecânica 
torácica.  
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■Peitoral maior: situa-se no peito e permite o movimento do 
braço para frente; o peitoral menor localiza-se abaixo do peitoral 
maior 
■Grande denteado: localiza-se na parte lateral do tórax e 
permite a elevação das costelas 
■Serrátil anterior: situa-se na parte lateral do tórax e ajuda a 
levantar os braços. 
■ outros músculos se inserem nas costelas e atuam de maneira 
importante na mecânica torácica. Ex: intercostais interno e 
externo localizados nos espaços intercostais. 
O diafragma separa o tórax do abdome, é um músculo forte que 
se insere nas costelas, no processo xifoide do esterno e na coluna 
vertebral.  
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Apresenta alguns orifícios delimitados por músculos tendíneos 
= hiato aórtico (passa artéria aorta e ducto torácico) e hiato 
esofágico (passa esôfago e nervo vago). O abaixamento do 
diafragma para abdome provoca 2 ações importantes: aumento 
da capacidade torácica em se expandir = facilita inspiração; e 
aumento da pressão interna abdominal por diminuição da 
cavidade abdominal, interferindo funções mecânicas das vísceras 
abdominais, especialmente evacuação, micção e trabalho parto 
Os músculos do abdome formam uma parede para proteger os 
órgãos abdominais, influem no equilíbrio estático e dinâmico das 
vísceras abdominais e atuam na movimentação do tronco.  
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■Transverso do abdome: dos músculos da parede do abdome, 
este é o que está situado mais profundamente 
■Oblíquos interno e externo do abdome: situam-se à direita e à 
esquerda sobre o músculo transverso 
■Reto do abdome: estende-se do osso esterno ao púbis. 
Os músculos da pelve estendem-se da vértebra lombar até a 
pelve e o fêmur. Participam na manutenção da posição ereta do 
corpo e nos movimentos da coxa, da pelve e do tronco.  
■Iliopsoas: localiza-se na virilha e permite a flexão da coxa 
■Glúteos: máximo (forma a nádega), médio (recoberto 
parcialmente pelo glúteo máximo) e mínimo (recoberto pelo 
glúteo médio); são responsáveis pelos movimentos da coxa. 
 


