
Profª.  Tatianeda Silva Campos

ANATOMIA

SISTEMA  MÚSCULO ESQUELÉTICO

Aula 3



SISTEMA  MÚSCULO  ESQUELÉTICO

Ossos da coluna vertebral

 coluna vertebral = eixo do esqueleto e sustentação do corpo.

 É formada pela superposição de 33 vértebras: sete cervicais,
12 torácicas, 5 lombares, 5 sacrais e 4 coccígeas

 A primeira e a segunda vértebras cervicais são responsáveis
pela sustentação e movimentação da cabeça. A primeira vértebra
permite o movimento vertical da cabeça, enquanto a segunda
permite o movimento lateral.
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 As vértebras sacrais e coccígeas são imóveis, porque estão
fixadas entre si, e constituem, respectivamente, o osso sacro e o
cóccix.

Entre as estruturas há um orifício (forame intervertebral) para a
passagem da medula espinal.

Flexibilidade é maior nas regiões cervical e lombar.

 vértebras: móveis entre si, mas firmemente interligadas; a
justapostas e unidas por meio dos ligamentos; e existência de
discos intervertebrais cartilaginosos, de 3 a 7 mm de espessura e
do diâmetro do corpo das vértebras correspondentes.
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 Os discos intervertebrais têm por
função ligar uma vértebra a outra,
permitindo a sua mobilidade e
atuando como um colchão de água ao
se deslocarem em direção à área
vertebral de maior pressão. Dessa
forma, ajudam a amortecer os
impactos sobre a coluna vertebral
durante os movimentos.
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Ossos da caixa torácica

vértebras torácicas, costelas,
cartilagens e esterno formam
caixa protetora dos órgãos
torácicos. Esterno é achatado e
se articula com cartilagens
costais (D e E) e clavícula.
Compõe-se pelo manúbrio (parte
superior), corpo (parte mediana)
e apêndice xifoide (parte
inferior).
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O esterno e as costelas são estruturas importantes no
mecanismo da respiração, pois aumentam (na inspiração) ou
diminuem (na expiração) o diâmetro da caixa torácica.

As costelas são ossos alongados em forma de arco, sendo
compostas por 12 pares que se articulam posteriormente com as
vértebras torácicas e anteriormente com o esterno por meio das
cartilagens costais.

Costelas: verdadeiras articulam diretamente com o esterno (1a
a 7a); falsas as que se fixam indiretamente ou não se fixam ao
esterno (8a a 12a); 11a e 12a são denominadas flutuantes por
não se fixarem no esterno.
espaço existente entre 2 costelas = espaço intercostal.
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Ossos do membro inferior

Ossos da pelve, coxa, perna e pé =
esqueleto do membro inferior
 pelve (quadril, bacia ou cintura pélvica)
distribui parte do peso corporal de maneira
equitativa para as duas pernas, sendo o
produto da união dos ossos ílio, ísquio e
púbis. Apesar de possuir a mesma estrutura
óssea, a pelve feminina é maior e mais rasa
que a masculina por causa de sua
importância na gravidez e no parto.
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 O ílio = parte superior e lateral da pelve = fornece suporte aos
órgãos abdominais. Parte superior = Crista ilíaca, onde se
encontra a espinha ilíaca. Único osso pélvico que se articula com
coluna vertebral, mas praticamente impossibilitado de
movimentar em virtude dos ligamentos.
 O ísquio = parte inferior e posterior da pelve; principal ponto
de apoio do tronco quando em posição sentada.
 O púbis = parte anterior e está ligado ao ílio e ao ísquio; o
local da união do púbis D e E denomina-se sínfise púbica.
 No local de união desses três ossos, existe uma cavidade
revestida de cartilagem denominada acetábulo, cuja função é
alojar a cabeça do fêmur.
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 O fêmur = coxa = considerado o maior osso do corpo. Na sua
extremidade proximal estão localizados a cabeça do fêmur
revestida por tecido cartilaginoso, o colo femoral e os trocanteres
maior e menor; na extremidade distal, existem o côndilo lateral e
o côndilo medial, que se articulam com a tíbia. Os trocanteres
propiciam fixação para vários músculos, e côndilo é uma
saliência articular existente.
 Na região da perna, encontram-se a tíbia e a fíbula. A tíbia é
mais volumosa que a fíbula e articula-se com o fêmur por meio
do côndilo e com o pé por meio do maléolo medial. A fíbula não
se articula com fêmur, mas sim com tíbia, e, na extremidade
distal, o maléolo lateral articula-se com o pé.
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 Situado entre a coxa e a perna está o joelho, onde se localiza a
patela (rótula). Esse osso, além de proteger o fêmur, tem
importante função no movimento de extensão do joelho por
aumentar a força dos músculos da coxa.


