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Osteologia
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conjunto de OSSOS (peças duras) e CARTILAGENS (tecido 
conjuntivo resistente) que se interligam para formar o 
“arcabouço” do corpo.

Estudo dos ossos e do esqueleto

Esqueleto



Funções do Esqueleto
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  • Proteção: coração, pulmões, SNC, Hipófise, olho 
• Sustentação e conformação do corpo 
• Armazenamento de Ca e P: calcificação fetal  
• Sistemas de alavancas: movimentadas pelos músculos  
• Produção de células do sangue (função hematopoiética): 

medula óssea



Esqueleto - Divisão:
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Esqueleto Axial: porção mediana (eixo do corpo) 
Esqueleto Apendicular: porção que se fixa ao eixo 

* CÍNGULOS ou CINTURAS  
(união entre as duas porções): 

- Escapular (Torácica): escápula e clavícula 
- Pélvica: ossos do quadril 



Esqueleto
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NÚMERO DOS OSSOS: ~ 206 ossos no indivíduo 
adulto  
Fatores de variação: Etários,  Individuais e Critérios 
de Contagem

Classificação dos ossos: 

•OSSO LONGO: fêmur, úmero, rádio, ulna (ou cúbito), tíbia, 
fíbula (ou perônio), falanges 

Constituintes: 2 Epífises e 1 Diáfise  
Medula Óssea – interior do Canal Medular  
Cartilagem Epifisial (disco cartilaginoso): crescimento do 
osso 
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Classificação dos ossos: 
• OSSO CURTO: ossos do carpo e do tarso 

• OSSO IRREGULAR: vértebras e osso temporal  

• OSSO PNEUMÁTICO: ossos do crânio: frontal, maxilar, 
temporal, etmóide e esfenoide.  

Cavidades (SINUS ou SEIO): volume variável, revestidas 
de mucos e contendo ar  

• OSSOS SESAMOIDES: patela.  
Dentro de tendões (intratendíneos) ou cápsula fibrosa (peri-
articulares)  



Periósteo
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Conceito: delicada membrana conjuntiva que reveste o 
osso (exceção das superfícies articulares) - Sítio de dor 
(inervação) 

 - Divisões: Folhetos: superficial e profundo 
(Osteogênico) – espessamento do osso 

IMPORTÂNCIA: artérias do periósteo penetram no osso 
(irrigação da medula óssea) - NUTRIÇÃO 

Ósteo <> Óstio



Anatomia de um Osso típico
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Estrutura 
 do  

Osso
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Osteogênese
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Periósteo e Endósteo
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Cartilagem (Tecido Cartilaginoso)
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Conceito: é um tecido elástico e flexível, branco, acinzentado ou 
transparente, aderente às superfícies articulares dos ossos.  

Também é encontrado em outros locais:  
orelha(pavilhão auricular) e nariz.  

Formação: condrócitos e condroblastos (células)  
Revestimento: pericôndrio (fibrocartilagem não possui 
pericôndrio).  
Função: revestir, proteger, dar forma e sustentação a algumas 
partes do corpo (mas com menor rigidez que os ossos) e para 
evitar atrito entre os ossos. 

No tecido cartilaginoso não existem vasos 
sanguíneos, nervos e vasos linfáticos.
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Cartilagem de crescimento ou disco epifisial: é uma 
cartilagem presente nas epífises dos ossos longos jovens, 
modulando seu crescimento. 

Hialino. adj. (fr. e ing. hyaline). Que tem a 
transparência do vidro. Ex.: cartilagem hialina, 
degenerescência hialina. 

chondro = condro = khondros (grego) 

chondro = condro = khondros (grego)

Cartilagem (Tecido Cartilaginoso)
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Ossos que se articulam
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Suturas
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Ossos da Cabeça
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Ossos da Cabeça
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Seios da Face = “Sinus”
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Sinusite
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Conferem referências anatômicas características e 
distintas para orientação e identificação de ossos e 
estruturas associadas. 

Acidentes Ósseos



Acidentes Ósseos
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FOSSA Depressão Maior

FÓVEA OU FOSSETA Depressão Menor

INCISURA Entalhe

SULCO Depressão alongada

ESPINHA Elevação Longa e pontiaguda

PROCESSO Elevação Maior

CRISTA Elevação alongada Mais desenvolvida

LINHA Elevação alongada pouco desenvolvida

TUBEROSIDADE Proeminência localizada e arredondada

CORNO Processo em forma de gancho

FORAME Orifício ou abertura
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Ossos do Crânio
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Ossos do Crânio
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Frontal
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Occipital

Parietal
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Temporal
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Esfenoide
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Esfenoide
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Etmoide
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Maxila

vista superior
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Ossos palatinos
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Mandíbula



!50

Frontal, esfenoide, lacrimal 
Etmoide, Zigomático, Maxila 
Palatino.

Órbita 7
Ossos
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Complexo  
Nasal
Frontal 
Etmoide 
Maxila 
Palatino 
Vômer 
Nasal



!52

Osso Hioide
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Fossas do Crânio
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Disco Espinal Cevical



Sistema 
Esquelético
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Coluna Cervical
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Coluna Cervical
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Atlas Áxis
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Atlas & Áxis



T6
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L3
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Vértebras Torácicas
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Vértebras Lombares



Coluna, costelas e esterno
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Vértebra Lombar (Vista lateral)
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Rx Vértebras Lombares (Vista Posterior)
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Hérnia de Disco
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Dorsalgia
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“Gradil Costal (Vista anterior)”
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Costelas Verdadeiras (1-7) e Falsas(8-12)
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“Gradil Costal (Vista posterior)”
Costelas Verdadeiras (1-7) e Falsas(8-12)



O Tórax
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O Tórax
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Obrigado pela atenção!
mussejereissati@hotmail.com 

website: 
www.mussejereissati.com

Feito em Apple Keynote
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