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Ossos do pé  
 

 mantêm-se unidos por meio de fortes ligamentos que lhe 
permitem sustentar o peso corporal e funcionar como alavanca 
durante o ato de andar. É composto por tarso, metatarso e 
falanges dos dedos do pé 
 O tarso é constituído por sete ossos, sendo que o calcâneo, o 
maior deles, constitui o ponto de apoio da arcada plantar na 
parte posterior.  
 O tálus localiza-se sobre o calcâneo e articula-se com o 
calcâneo, a tíbia e a fíbula. 
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 O metatarso é constituído por cinco 
ossos, tem por função suportar o peso 
corporal da parte anterior e lateral e 
articular-se na extremidade proximal 
com os ossos do tarso e na 
extremidade distal com os ossos dos 
dedos. 
 Nos dedos, observa-se que o hálux é 
formado pelas falanges distal e 
proximal, enquanto nos demais dedos 
existem três falanges (proximal, média 
e distal). 
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Ossos do membro superior 
 
 O esqueleto do membro superior é composto pelos ossos da 
cintura escapular, do braço, do antebraço e da mão 
 A cintura escapular é formada por clavícula e escápula. A 
clavícula está localizada na parte anterior do tórax e é ligada ao 
esterno e, lateralmente, com a escápula. Essas duas articulações 
são imóveis. A escápula possui um formato triangular e localiza-
se na parte dorsal do tórax. Próximo da região de ligação com a 
clavícula, há uma depressão articular para alojar a cabeça do 
úmero e constituir a articulação do ombro. 
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 O úmero, localizado no braço, é um osso longo cuja 
extremidade proximal, denominada cabeça, articula-se com a 
escápula; a região logo após a cabeça do úmero é denominada 
colo. A sua extremidade distal chama-se côndilo e articula-se 
com o rádio e a ulna, formando a articulação do cotovelo. 
 No antebraço, há dois ossos. Um deles, a ulna, apresenta sua 
extremidade proximal mais volumosa do que a inferior, e o 
olécrano da ulna é a ponta do cotovelo. O outro osso é o rádio; 
posicionado em direção ao polegar, articula-se com o úmero e 
distalmente, em conjunto com a ulna, com a articulação do 
pulso. 
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 Na mão = carpo, metacarpo 
e as falanges dos dedos da 
mão. Na região do carpo 8 
ossos interligados por meio de 
articulações semimóveis que se 
articulam, distalmente, com 5 
ossos do metacarpo; cada 
metacarpo é ligado à falange: 
polegar 2 falanges (proximal e 
distal), e demais dedos 3 
falanges (proximal, média e 
distal). 
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 Principais articulações 
 ■ Articulação temporomandibular: o osso temporal articula-se 
com a mandíbula, permitindo a mastigação  
■ Processo articular vertebral: a articulação entre as vértebras  
■ Articulação sacroilíaca: as vértebras sacrais ligam-se ao osso 
ílio da pelve  
■ Articulação coxofemoral: a cabeça do fêmur articula-se com o 
acetábulo  
■ Articulação do joelho: como a superfície articular do fêmur não 
se adapta perfeitamente à superfície articular da tíbia, há um 
disco cartilaginoso em forma de meia-lua inserido nas 
extremidades internas e externas de cada osso 
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Essa estrutura denomina-se menisco, cuja função é aumentar 
tanto a superfície articular como a resistência elástica a choques. 
Como essa articulação é a maior do corpo humano e de 
complexidade e importância muito grandes, dela participam 
vários ligamentos e um osso chamado patela. A patela é um osso 
redondo, achatado, situado na parte anterior da articulação e 
preso a um ligamento tendinoso  
■ Articulação do calcanhar: os ossos do tarso articulam-se com 
a tíbia e a fíbula  
■ Articulação do ombro: a cintura escapular articula-se com o 
úmero 
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■ Articulação do cotovelo: composta por três articulações 
isoladas (úmero com a ulna, úmero com o rádio e rádio com a 
ulna), mas envoltas por uma cápsula comum ■ Articulação do 
pulso: os ossos do antebraço articulam-se com os ossos do carpo 
 
Principais movimentos articulares  
■ Flexão: ocorre a diminuição do ângulo entre os ossos devido à 
aproximação das extremidades mais distantes dos ossos ligados 
pela articulação  
■ Extensão: ocorre o aumento do ângulo entre os ossos devido 
ao afastamento das extremidades mais distantes dos ossos 
ligados pela articulação 



SISTEMA MÚSCULO  ESQUELÉTICO 

■ Abdução: é o deslocamento do membro da sua posição 
anatômica, provocando o afastamento da linha média do corpo  
■ Adução: o membro se move em direção à linha média do 
corpo  
■ Rotação: o membro é girado para dentro ou para fora, de 
acordo com o seu eixo longitudinal. 


