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Introducao: As relações anatômicas entre o nervo ciático (NC) e o músculo piriforme (MP) têm sido descritas e correlacionada com a
origem dos sinais e sintomas da síndrome de compressão nervosa conhecida como síndrome do músculo piriforme (SMP).

Objetivos: Estudar e descrever as relações anatômicas entre o NC e o MP, com especial atenção a incidência de passagem do nervo
através do músculo ou sobre sua margem superior, correlacionando a prevalência das possíveis variações com os antímeros direito e
esquerdo.

Método: Foi utilizado no presente estudo 40 regiões glúteas, direitas e esquerdas, de 20 cadáveres de indivíduos adultos, de ambos os
sexos, pertencentes ao Laboratório de Anatomia do Departamento de Ciências da Saúde da Universidade Federal de São Carlos. Os
cadáveres, mantidos em solução de formol a 10%, tiveram suas regiões glúteas dissecadas com a utilização de material cirúrgico
adequado (pinças, bisturis de lâminas fixa e móvel, afastadores, tesouras, etc.). As regiões glúteas foram dissecadas obedecendo-se os
planos estratigráficos. Completadas as dissecções, as regiões glúteas foram esquematizadas e fotodocumentadas.

Resultados: Dos cadáveres 85% apresentaram o NC como tronco único passando pela borda inferior do MP, e 15% apresentaram
variação bilateral, caracterizada pela passagem do nervo fibular comum através do MP e do nervo tibial pela borda inferior do mesmo.
Em dois cadáveres, o MP apresentou-se com dois ventres. No ventre inferior, fibras tendinosas foram observadas constituindo um
tendão, ou percorrendo-o ao longo de sua borda. Em um cadáver, o MP apresentou-se perfurado pela porção fibular comum, não sendo
observadas fibras tendinosas entre as fibras musculares. Em todos os cadáveres o músculo piriforme apresentou também um único tendão
de fixação extra-pévilco.

Conclusão: Os dados obtidos revelaram diferenças morfológicas na relação anatômica entre o NC e o MP."
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