
Profª.  Tatianeda Silva Campos

ANATOMIA

SISTEMA  MÚSCULO ESQUELÉTICO

Aula 2



SISTEMA  MÚSCULO  ESQUELÉTICO

Ossos

 cartilagem = tecido flexível e elástico = constitui as primeiras
estruturas de sustentação do organismo. Conforme vai sendo
substituída pelo tecido ósseo, ocorre endurecimento e maior
resistência por causa da deposição de sais de cálcio e fosfato, da
presença de fibras de colágeno e da proteína chamada osseína.
 osso renova-se constantemente, e fatores reguladores entre a
formação e a reabsorção (perda) ósseas são: estresse do peso,
atividade muscular, circulação, vitamina D, paratormônio
(hormônio da paratireoide), a calcitonina (proveniente da
tireoide) e o estrógeno (hormônio sexual).
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QUANDO ADULTO TEMOS 206 OSSOS

principais tipos de ossos:

■ Longos: o comprimento predomina sobre a largura e a
espessura, sendo formados por duas epífises (extremidades do
osso) e uma diáfise (corpo e partes adjacentes das
extremidades). Cada epífise é recoberta por tecido cartilaginoso e
apresenta forma distinta nos diferentes ossos para possibilitar
uma articulação adequada com o osso vizinho. Por exemplo,
ossos do braço, do antebraço, da coxa e da perna
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■Laminar (planos): são de espessura reduzida, chatos e curvos.
Por exemplo, esterno, costela e ossos do crânio

■Curtos: são os de estrutura interna esponjosa, com formato
cúbico, uma vez que as três dimensões são semelhantes. Por
exemplo, ossos do calcâneo e do punho

■Irregulares: por apresentarem diferentes formas, não existe
uma classificação específica para eles. Por exemplo, vértebras e
vários ossos do crânio.
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Os ossos do crânio

Envolvem e protegem encéfalo; composto pelos ossos:
■ 1 frontal: seios frontais são 2 cavidades aéreas separadas por
um septo que se comunicam com a cavidade nasal
■ 2 parietais: situam-se lateralmente (direita e esquerda) na
parte superior do crânio
■ 2 temporais: constituem as paredes laterais do crânio, e os
três ossos da orelha média (martelo, bigorna e estribo)
localizados na cavidade timpânica. A protuberância óssea atrás
da orelha denomina-se apófise mastoide (2 - direita e esquerda);
nela estão localizadas as cavidades cheias de ar em contato com
os órgãos da audição
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■ 1 occipital:parte inferior e
posterior do crânio, articula-se
com a primeira vértebra
cervical e possui orifício
(forame magno)=
passagem medula espinal
■1 esfenoide: entre parietais,
temporais e occipital. Possui
escavação (sela turca)= aloja
hipófise. Parte central
oca=seio esfenoidal (abre na
parte posterior cavidade
nasal)
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■1 etmoide: é atravessado
pelos ramos do nervo
olfatório
■Os ossos da face
determinam o perfil do
rosto e juntamente com os
ossos do crânio formam as
cavidades orbitais, bucal e
nasal. Constituído por 14
ossos, sendo os principais:
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2 maxilas: direito e esquerda, cada uma com o seio maxilar que
se comunica com a respectiva metade da cavidade nasal.
Apresentam cavidades alveolares em forma de arco para
sustentar a arcada dentária
 mandíbula: é o único osso móvel da face e apresenta
cavidades alveolares para a implantação dos dentes da arcada
dentária inferior
2 zigomáticos: localizam-se na parte lateral (direita e esquerda)
da face e formam as “maçãs do rosto”
2s nasais: direito e esquerdo formam a parte dorsal do nariz
1 vômer: situa-se dentro da cavidade nasal, articula-se com o
etmoide, compondo o septo nasal.


