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Sistema Esquelético 

 

O esqueleto  

 O Esqueleto é o suporte do corpo, uma armação articulada que permite ao homem 

realizar movimentos complexos e manter-se ereto. É composto por 206 ossos e são tecidos 

vivos. 

 

O esqueleto possui 5 funções. 

1. Suporte 

2. Proteção 

3. Movimento 

4. Armazenamento 

5. Produção 

     

Composição dos ossos: 

 Os ossos são um tipo de tecido conjuntivo e possuem uma matriz de fibras e uma substância 

fundamental. 

  As fibras de colágeno são responsáveis pela elasticidade do osso quando este sofre 

uma tensão e os sais de cálcio depositados na matriz impedem a fratura. 

*Uma característica única do ossos é que a substância fundamental é calcificada e por isso rígida.  

 

Células ósseas: 

 Osteoblastos: Responsáveis pelo desenvolvimento ósseo a partir da matriz cartilaginosa. 

Secreta componentes da matriz orgânica, ou seja, da substância fundamental. Isso não só 

ocorre na formação como também na remodelagem e reparação. 

 Osteoclástos: estas células são responsáveis pela reabsorção do osso. Isso ocorre pela 

liberação de enzimas que digerem a proteína do osso e quebram os sais de cálcio. 

 Os osteoclástos determinam a resistência e o tamanho dos ossos evitando que eles se tornem 

demasiadamente grossos e pesados. 

*Um osso fraturado e cicatrizado irregularmente será retificado em alguns anos.  

 Osteócitos: Estão envolvidos na manutenção da matriz óssea e participam da reabsorção. 

 O osteócito maduro não mais participa da formação da matriz óssea.  
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 Sais de cálcio: São depositados nesta matriz orgânica dando ao osso sua propriedade de 

rigidez. 

  Para que estes sais de cálcio sejam depositados, antes é necessário que eles se 

combinem com o fosfato, produzindo o fosfato de cálcio, que depois se converterá lentamente em 

Hidoxiapatita.  

Regulação da deposição: 

 A deposição pelos osteoblastos é regulada parcialmente pela pressão exercida sobre os 

ossos, ou seja, quanto maior a pressão, maior a deposição. 

 As fraturas são também estimulantes para esta deposição, fornecendo grandes quantidades 

de matriz para a formação do novo osso.  

 

Tipos de tecido ósseo: 

 Compacto: O tecido ósseo compacto é denso e forte. 

 Esponjoso: O tecido ósseo esponjoso possui muitos espaços abertos, o que lhe dá uma 

aparência esponjosa uniforme, vista a olho nu. 

*As placas ósseas formam redes abertas de osso esponjoso chamadas trabéculas, com o objetivo de 

conferir resistência aos ossos.  

 

 

                  Compacto                                                                             LLinha Epifisária 

                  Esponjoso 

 

 

Classificação dos ossos: 

1. Longos (comprimento maior que largura e espessura). Ex: Fêmur  

Possuem um corpo (diáfise) e duas extremidades (epífises). 

 A diáfise é composta de osso compacto, portanto mais forte onde o esforço é maior. No 

interior da diáfise está localizado o canal medular. 

 As epífises são formadas por um núcleo esponjoso (trabecular) e uma fina camada de osso 

compacto. 

 As epífises, durante o crescimento, são separadas por um disco cartilaginoso (zona de 

crescimento ou disco epifisário).  
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2. Curtos (3 diâmetros semelhantes). Ex: Ossos do Carpo 

Possuem forma irregular e apenas uma fina camada de osso compacto revestindo o tecido 

esponjoso. 

3. Planos (comprimento = largura). Ex: Escápula 

São encontrados onde há necessidade de proteção de partes moles ou uma grande área de 

inserção muscular. Possuem 2 camadas de osso compacto revestindo o tecido esponjoso. 

4. Irregulares (forma indefinida). Ex: Vértebras 

Possuem a mesma estrutura básica dos ossos curtos e planos, porém forma peculiar. 

5. Sesamóides (entre tendões). Ex: Patela 

São pequenos e arredondados, encontrados inseridos em tendões. Aumenta a alavanca dos 

músculos. 

6. Pneumáticos (possuem espaços de ar). Ex: Frontal 

Possuem câmaras de ar com 3 funções: Tornar esses ossos mais leves, fornecer muco para 

cavidade nasal e atuar como câmara de ressonância na fonação. 

  

Membranas do osso: 

 Periósteo: É uma camada de tecido conjuntivo, altamente irrigada que envolve os ossos 

externamente, exceto nas superfícies articulares onde é revestida por cartilagem hialina. 

 Endósteo: É uma fina membrana que reveste as cavidades ósseas incluindo a cavidade 

medular. Possui capacidade hematopoiética e osteogênica. 

 Medula óssea: A medula óssea vermelha, encontrada nos espaços dos ossos esponjosos é 

responsável pela hematopoiese.  

 

Histologia óssea:  

Os ossos são nutridos, ou seja, irrigados através de 2 sistemas: 

 Canais de Harvers: São canais que correm paralelos à superfície do osso, contendo os 

osteócitos, e sua função é levar oxigênio e nutrientes e remover os produtos do catabolismo. 

 Canais de volkmann: São canais que interligam transversalmente o sistema Harvesiano aos 

vasos sanguíneos do periósteo e do endósteo.  
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Formação e crescimento do osso: 

 Ossificação Intramembranosa: É a mineralização direta da membrana de tecido 

conjuntivo formando assim osso. 

 A própria membrana se transforma em periósteo e imediatamente por dentro se forma o osso 

compacto com um núcleo esponjoso. 

*Somente ossos planos do crânio se formam completamente por este processo.  

 Ossificação Endocondral: Ocorre na maioria dos ossos e é a substituição de um “molde” 

de cartilagem hialina por osso. 

 Nos ossos longos o crescimento se dá do centro (diáfise) para as extremidades (epífises), 

onde toda cartilagem é substituída por osso exceto nas superfícies articulares e entre a diáfise e a 

epífise em uma região chamada de zona de crescimento ou disco epifisário. Quando esta região é 

substituída por osso ocorre o fechamento das epífises dando lugar à linha epifisária.  

 

Divisões do esqueleto: 

Axial (80 ossos): 

 Crânio – 28 ossos 

 Osso Hióide 

 Vértebras – 33 ossos 

 Costelas – 24 ossos (7verdadeiras; 3 falsas; 2 flutuantes) 

 Osso Esterno  

 

Canal de Volkmann 
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Apendicular (126 ossos): 

 Membros superiores – 64 ossos 

 Membros inferiores – 62 ossos   

 

 

Esqueleto axial: Ossos do crânio 

 

Neurocrânio 

 Frontal (1) 

 Parietal (2) 

 Occipital (1) 

 Temporal (2) 

 Esfenóide (1) 

 Etmóide (1) 

 Ossículos auditivos (6) 

 Ossos suturais 

  

  

 Viscerocrânio 

 Nasal (2) 

 Palatino (2) 

 Maxila (2) 

 Zigomático (2) 

 Lacrimal (2) 

 Concha nasal inferior (2) 

 Vômer (1) 

 Mandíbula (1) 

 

 

 

Suturas do crânio 
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Esqueleto axial: Suturas do crânio 

 Frontal ou coronal 

 Sagital 

 Lambdóide  

Esqueleto axial: Vértebras 

 Cervicais (7) 

 Torácicas (12) 

 Lombares (5) 

 Sacro (5 fundidas tornando-se 1) 

 Cóccix (4 fundidas tornando-se 1)  

Coluna vertebral: 

 Curvaturas (primárias e secundárias) 

 Funções (suporte, movimento e proteção da medula)   

 Função do disco intervertebral: Amortecer impactos e evitar atrito.  

 Danos freqüentes a coluna: Acentuação das curvaturas, fraturas, rotação das vértebras.  

 Danos ao disco intervertebral: Herniação.  
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Esqueleto apendicular: Membros superiores 

 Clavícula                                            Fileira Proximal 

 Escápula                                               Fileira Distal 

 Úmero 

 Ulna                                                    

 Rádio                                                   

 Ossos da mão: 

 Carpo (8) 

*Fileira proximal- Escafóide; Semilunar; Piramidal; Pisiforme 

*Fileira distal- Trapézio; Trapezóide; Capitato; Hamato (hâmulo) 

 Metacarpos (I-V) 

 Falanges (Proximal; Média; Distal)  

 

Esqueleto apendicular: Membros Inferiores 

 Ilíaco (coxal ou quadril) 

 Fêmur 

 Patela 

 Tíbia 

 Fíbula 

 Ossos do pé 

 Tarso (7) – Tálus; Calcâneo; Navicular;  

Cubóide; Cuneiforme medial / intermédio / lateral 

 Metatarsos (I-V) 

 Falanges (Proximal; Média; Distal)  

 

 

 

 


