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    As relações anatômicas entre o nervo ciático e o 
músculo piriforme estão correlacionadas com a 
sintomatologia da síndrome de compressão nervosa 
ciática, caracterizada por dores lombares e irradiadas 
ao membro inferior. Assim sendo, torna-se fundamental 
o conhecimento da camada profunda da região glútea 
para possibilitar uma adequada avaliação clínica do 
paciente, bem como um apropriado procedimento 
terapêutico e até cirúrgico desta síndrome. Desta 
maneira, este trabalho tem por objetivo avaliar as 
relações anatômicas e métricas entre o nervo ciático e o 
músculo piriforme. Para isto foram utilizadas 20 peças 
cadavéricas com membros inferiores e região

dissecados. Os resultados demonstraram que na 
maioria dos casos, o nervo ciático localizava-se 
inferiormente ao músculo piriforme, bifurcando-se no 
terço médio da coxa em ramos tibial e fibular comum. 
No restante das amostras, o nervo ciático emergiu 
superiormente ou perfurando o músculo piriforme. 
Devido à íntima relação do nervo ciático com o músculo 
piriforme, pode-se inferir que em casos de hipertrofia 
ou espasmo do músculo piriforme possa ser gerada uma 
compressão do nervo ciático, caracterizando uma 
condição clínica conhecida como síndrome do 
piriforme.

       The anatomical relations between the sciatic nerve 
and the piriform muscle are correlated with the 
symptomatology of the sciatic nerve compression 
syndrome, characterized by lumbar and radiated pains 
to the lower member. Thus, it’s important the 
knowledge of the deep layer of the gluteus region for 
that be carried an adequate clinical evaluation of the 
patient as well like the procedures for the conservative 
handling or surgical procedures in attacked patients. 
Then, the aim of this study is to observe the anatomical 
and morphometric relations between the sciatic nerve 
and the piriform muscle. This study included 20 
cadaveric samples with lower members and gluteus 
region dissected. The results showed that in majority of 
these samples, the sciatic nerve was located lower to the 
piriform muscle, dividing in the medium third of the 
thigh in branches, named tibiae and fibular nerves. In 
the remainder of the samples, the sciatic nerve emerged 
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upper or perforating the piriform muscle. Due to the 
intimate relation of the sciatic nerve with the piriform 
muscle, we are able to presume that hypertrophy or 
spasm of this muscle can generate a compression of the 
sciatic nerve, characterizing the clinical condition 
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    A síndrome do músculo piriforme é um termo 
aplicado a um tipo de dor ciática relacionada a uma 
condição de espasmo ou hipertrofia do músculo 
piriforme, tendo em vista sua íntima relação 
topográfica com o nervo ciático. Essa patologia 
representa uma entidade clínica caracterizada por 
distúrbios sensitivos e motores na área de distribuição 
do nervo ciático. Os sintomas consistem principalmente 
na dor lombar, estendendo-se ao membro inferior. Pode 
ocorrer também atrofia glútea, alteração do reflexo 
aquileo, parestesia do lado afetado e ligeira 
claudicação.

      Aparentemente não existe uma causa comum que 
determine o aparecimento dessa síndrome. Na 
literatura encontram-se etiologias que incluem 
hipertrofia do músculo piriforme, trauma, 
pseudoaneurisma da artéria glútea inferior, excesso de 
exercícios, inflamação e espasmo do músculo piriforme 
associado a traumas, infecção e variações anatômicas 

(1)do próprio músculo . Em eventos traumáticos no 
músculo piriforme, ocorre a formação de um hematoma 
que leva ao aparecimento de tecido fibroso, causando a 

(2)compressão e irritação do nervo ciático . 

      O músculo piriforme é frequentemente perfurado 
por ramos do plexo sacral, principalmente aqueles que 
formam o nervo ciático. Outros autores citam que o 
nervo ciático pode deixar a pelve já dividida em dois 
ramos, que são o nervo tibial e o nervo fibular comum. 
Nesse caso, o nervo tibial passa inferiormente,  
enquanto o nervo fibular comum perfura o músculo 

(3)piriforme . Essa relação do nervo ciático demonstra 
que indivíduos praticantes de atividades esportivas que 
requerem uso excessivo dos músculos glúteos ou 
pacientes com alterações posturais da região lombar e 
cintura pélvica estão predispostos a adquirir esta 
síndrome de compressão nervosa, uma vez que a 
hipertrofia e encurtamento do músculo piriforme levam 
a uma pressão sobre o nervo ciático.

      Tendo em vista as informações acima sobre as 
relações topográficas entre o nervo ciático e o músculo 
piriforme como possível etiologia da síndrome 
compressiva do piriforme, o objetivo deste trabalho foi 
contribuir com novos dados anatômicos e 
morfométricos da camada profunda da região glútea, 
complementando os dados já descritos na literatura.

INTRODUÇÃO

RESULTADOS

Paulo. As regiões glúteas dissecadas foram fotografadas 
com máquina digital modelo SONY Cyber-Shot DSC-
W55 (SONY, China) e analisadas buscando as possíveis 
variações e relações anatômicas entre o músculo 
piriforme e o nervo ciático.

      Através de um paquímetro de precisão 0,05 mm 
(Mitutoyo, China), foram realizadas as seguintes 
tomadas métricas (Figura 1):

Figura 1:
profunda da região glútea. Legenda: P – músculo 
piriforme, CI- nervo ciático, GMe- músculo glúteo 
médio, GMa- músculo glúteo máximo, TI- tuberosidade 
Isquiática, TM- trocânter maior. Tomadas métricas 
efetuadas: A- Distância entre o nervo ciático e o 
trocânter maior do fêmur; B- Distância entre o nervo 
ciático e a tuberosidade isquiática; C- Distância entre o 
trocânter maior e a tuberosidade isquiática; D- 
Distância entre o músculo piriforme e o trocânter maior 
do fêmur; E- Distância entre o músculo piriforme e a 
tuberosidade isquiática. 5x.

 Representação esquemática da camada 

       Na análise morfológica ficou evidente a presença 
de três situações da relação topográfica do músculo 
piriforme com o nervo ciático. A primeira relação foi 
que na maioria dos casos (80%), o nervo ciático 
emergiu na região glútea como ramo único e passou 
pela borda inferior do músculo piriforme (Figura 2A), 
constituindo a normalidade anatômica. Na segunda 
situação, observou-se o nervo ciático emergindo 
superiormente ao músculo piriforme (5%) (Figura 2B) 
e no terceiro caso notou-se que o nervo emergiu na 
região glútea, dividido em dois ramos, sendo o nervo 
tibial passando inferiormente e o nervo fibular comum 
perfurando o ventre do músculo piriforme (15%) 
(Figura 2C). 
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MATERIAIS E MÉTODOS

       O material utilizado no presente estudo consistiu 
de vinte regiões glúteas e membros inferiores de peças 
cadavéricas pertencentes ao acervo da Faculdade de 
Medicina de Jundiaí (FMJ) em Jundiaí, Estado de São 
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Figura 2: 
topografia do nervo ciático (C) e músculo piriforme (P). Em A, 
pode-se confirmar  a passagem do nervo ciático inferiormente 
ao músculo piriforme enquanto que em B e C observa-se as 
variações anatômicas, onde o nervo ciático emerge 
superiormente ou perfurando o músculo piriforme, 
respectivamente. Legenda: T- nervo tibial, F- nervo fibular 
comum, GMe- músculo glúteo médio, GMa- músculo glúteo 
máximo. 5x.

Camada profunda da região glútea demonstrando a 

Figura 3:
tibial (T) e fibular comum (F). A bifurcação ocorre no terço 
proximal (A), médio (B) e distal (C) da região posterior da 
coxa. 5x.

 Níveis de bifurcação do nervo ciático(C) em ramos 

      Os resultados morfométricos estão representados no 
Gráfico 1. Notar as dimensões métricas da camada 
profunda da região glútea, com destaque para a 
topografia do músculo piriforme e nervo ciático.

Gráfico 1:
do músculo piriforme e nervo ciático. A- Distância entre o 
nervo ciático e o trocânter maior do fêmur; B- Distância entre

 Média das distâncias estudadas para a topografia 

o nervo ciático e a tuberosidade isquiática; C- Distância entre 
o trocânter maior e a tuberosidade isquiática; D- Distância 
entre o músculo piriforme e o trocânter maior do fêmur; E- 
Distância entre o músculo piriforme e a tuberosidade 
isquiática.

(3)
conjuntivo . No presente trabalho, observou-se na 
maioria dos casos, uma relação anatômica não 
variante entre o nervo ciático e o músculo piriforme. 
Neste caso, o referido nervo emergiu na região glútea 
como tronco único passando pela borda inferior do 
músculo piriforme e bifurcando-se ao nível do terço 
médio ou distal da coxa. Este achado está de acordo 
com a literatura que descreve a passagem do nervo 
ciático como ramo único sob o músculo piriforme em 75 
a 90 % dos casos, representando a normalidade 

(4,5)anatômica .
       As variações encontradas neste estudo foram aque-
las em que o nervo ciático emergiu superiormente ao 
músculo piriforme como tronco único ou dividindo-se 
em dois ramos, sendo que neste caso a porção tibial 
localizava-se inferiormente, enquanto a porção fibular 
comum perfurava o ventre muscular do piriforme. Esta 

(2,4,5,6,7,8,9)ocorrência também foi descrita na literatura . 
Há casos em que o nervo ciático passa pelo meio do 
músculo piriforme, separando-o em duas partes, 

(2,4,5)resultando em uma porcentagem de 5 a 15% . 

      Em nossa pesquisa, o nervo ciático, quando emer-
giu como tronco único na maioria dos casos, 
permaneceu com suas partes unidas em todo seu trajeto 
na região glútea. Entretanto, dividiu-se em ramos tibial 
e fibular comum na altura do terço proximal, médio ou 
distal da região posterior da coxa. Nas variações onde 
ocorreu a bifurcação do nervo ciático logo na sua 
origem no plexo lombossacral, as porções fibular 
comum e tibial permaneceram separadas. Na literatura 
consultada não foram encontradas referências quanto 
ao nível padrão de união ou divisão das porções do 
nervo ciático ao longo do seu trajeto na região glútea e 
posterior de coxa. As descrições são genéricas, referindo 
apenas que os dois componentes do nervo ciático 
permanecem separados em sua origem no plexo 
lombossacral, podendo simplesmente ser paralelos 
entre si no restante da coxa ou se unirem abaixo do 

(6)piriforme por uma bainha de tecido conjuntivo . Isto 
também foi demonstrado em achados relatando a 
união das porções em diferentes níveis, como na borda 
inferior do piriforme, posterior ao obturador interno ou 

(4)no terço médio do quadrado da coxa . 
      Em nossa pesquisa, o nervo ciático, quando emer-
giu como tronco único na maioria dos casos, 
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DISCUSSÃO E CONCLUSÃO

     Os nervos tibial e fibular comum representam as 
divisões do nervo ciático, embora estejam reunidos em 
um tronco comum através de uma bainha de tecido 

Perspectivas Médicas, 19(2):12-15, jul/dez 2008.

Na observação dos níveis de bifurcação do nervo 
ciático, presenciou-se, na maioria dos casos, que esta 
ocorrência variou nos terços proximal, médio e distal 
da coxa (Figura 3). Apenas em um caso, notou-se que 
os ramos fibular comum e tibial mantiveram-se 
separados ao longo do seu trajeto (Figura 2C). 
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