
ESTRUTURAS  DO  CORPO  
HUMANO



SISTEMAS  DE  FÁSCIAS

A.D.A.M. Interctive Anatomy





FUNÇÃO  E  ESTRUTURA DOS  OSSOS

SUPORTE  E  ALAVANCA
MATRIZ ORGÂNICA
Tecido conjuntivo fibroso impregnado de
sais minerais:
Tecido conjuntivo - resistência e
elasticidade
* Sais minerais-dureza e rigidez





PERIÓSTEO

Tecido fibroso que reveste 
cada osso.

Função:
* Suporte
* Resistência a esforços 

mecânicos



SISTEMA DE TRABÉCULAS
Arquitetura interna com
cordões fibrosos de
tecido conjun@vo correndo
em várias direções.
Funções:
* Resis@r à esforços 

compressivos
* Esforços de tração
• Esforços de cisalhamento



ARTICULAÇÕES
Estruturas no corpo que atuam como eixos
articulando o movimento dos segmentos do corpo.
Tipos de Articulações:
Fibrosa – pouca mobilidade - ossos do crânio
Cartilaginosa – discos, meniscos, sínfise púbica
onde rigidez, resistência e alguma elasticidade são
necessárias, não são vascularizadas (incoveniente)
Sinovial - Distribuir  cargas, ↓ estresse sustentado pelas
áreas articulares de contato, permitir mobilidade com
mínima fricção.
ATIVAÇÃO: decoaptação





Trapézio 
metacarpiana



ARTICULAÇÕES

Componentes das ar7culações sinoviais:
Cápsula = tecido conjun7vo fibroso composto por
colágeno e tem a função de proteção ar7cular
Membrana Sinovial = tecido conjun7vo
vascularizado frouxo, secreta líquido sinovial para
lubrificação e nutrição.
Meniscos e discos intervertebrais = absorção e
distribuição de cargas, melhora o ajuste ar7cular,
Lubrificação
ATIVAÇÃO: decoaptação



EXERCÍCIOS DO YOGA
(movimentos preparatórios) 



BARREIRAS ÓSSEAS



MENISCO  E  DISCO VERTEBRAL



ATIVAÇÃO DOS DISCOS DA COLUNA



ARTICULAÇÕES

Tendões = células e
colágeno, transmitem
forças   entre músculo e
osso e armazenar energia
elásAca
Ligamentos = composto
por elasAna e colágeno,
levemente distensíveis



ARTICULAÇÕES

Bursa =  tecido conjun;vo
rico de líquido sinovial, se
localizam entre músculos
ou entre osso e músculo
para amortecer o atrito,
temos 220 espalhadas
pelo corpo
ATIVAÇÃO: decoaptação



MÚSCULOS

Músculo = única estrutura contrá7l do corpo
Humano
Músculo liso = ação involuntária, contração lenta
Músculo cardíaco = ação mista liso e estriado
Músculo esquelé7co = rico em fibras estriadas



MÚSCULOESQUELÉTICO

Cons0tui mais de 1/3 da
massa corporal humana
Possui fibras estriadas
unidas por tecido areolar
Frouxo
ATIVAÇÃO: massagem
profunda / isometria





COLUNA VERTEBRAL



• Porção anterior = 
disco intervertebral e 
corpo da vértebra

• Porção posterior = 
parte ar5cular e 
processos transversos 
e espinhosos



FUNÇÕES

• Suporta o homem na 
postura ereta

• Permite movimento e 
deambulação 
(marcha)

• Protege a medula 
espinhal



• Quatro curvaturas:
• Lordose cervical = 

convexa anterior
• Cifose dorsal = 

côncava anterior
• Lordose lombar = 

convexa anterior
• Cifose sacro = côncava 

anterior
• Função das curvas –

dissipar cargas





DISTRIBUIÇÃO DE CARGAS

POSTURA     NORMAL

POSTURA ALTERADA



ALTERAÇÕES NA COLUNA

• Processo degenera8vo lento ou de forma brusca em 
pessoas jovens após um esforço ou pós trauma8smos.



Quem pode desenvolver?

www.singrafs.org.br/infografs

www.cop.es/infocoponline

www.portalsaofrancisco.com

4.bp.blogspot.com



www.telemensagemtoquedeamor

wopaaa.files.wordpress.com 

www.intermatica.org

www.senado.gov

Quem pode desenvolver?



MOVIMENTOS DA COLUNA

FLEXÃO EXTENSÃO



INCLINAÇÃO LATERAL TRAÇÃO 



ROTAÇÃO (torção)



IMPORTÂNCIA DA PRÁTICA BALANCEADA 
PARA SAÚDE DOS DISCOS VERTEBRAIS

Nucleo para trás Nucleo para frente

Nucleo para frente



OSSOS DO TRONCO



ATIVAÇÃO: respiração 



OSSOS DO MEMBRO SUPERIOR



�



ARTICULAÇÃO DO OMBRO

• Movimentos:
• Flexão
• Extensão 
• Abdução
• Adução
• Rotação lateral
• Rotação medial



• Movimento que mais 
executamos:

• Flexão (macro 
movimento, deve ser 
acompanhado de 
rotação medial 
próximo a 80º de 
movimento)



ARTICULAÇÃO DO COTOVELO



COTOVELO

• A articulação do 
cotovelo só realiza 
flexão e extensão para 
assegurar estabilidade 
entre ombro (3 graus) e 
punho (2 graus)



IMPORTANTE
Pessoas que nascem com Lascidão ou frouxidão

ligamentar generalizada, nascem com os ligamentos

com menor número de fibras de colágeno, os

ligamentos são menos estáveis, sempre terá menor

estabilidade em todas as articulações – cuidado com

as posturas de apoio.  Deverá estar com músculos

fortes para não se lesionar

Como testar = solicitar extensão dos cotovelos, se os

dois cotovelos ficarem além de 0o comprova a

frouxidão, não é patológico, é o padrão estrutural da

pessoa



ARTICULAÇÃO DO PUNHO

• Ar1culação de apoio para o membro superior, 
possui 2 graus de liberdade, se ar1cula com a 
mão que é a plataforma que recebe e organiza 
a estabilidade do apoio.

• Flexão/extensão
• Desvio ulnar/desvio radial 



OSSOS DO MEMBRO INFERIOR



FUNÇÃO

• Locomoção
• Sustentação do peso
• corporal



ARTICULAÇÃO  DO QUADRIL



MOVIMENTOS DO QUADRIL

• FLEXÃO
• EXTENSÃO
• ABDUÇÃO
• ADUÇÃO
• ROTAÇÃO LATERAL
• ROTAÇÃO MEDIAL 



• Movimentos que mais 
executamos:

• Flexão
• Rotação medial
• Adução
• Necessários para a 

marcha econômica



CUIDADOS

• Atenção às posturas sentadas demoradas em 
posição de meditação, se o indivíduo es;ver 
muito encurtado pode causar desconforto na 
ar;culação do quadril e forçar podendo causar 
lesões, proteger com almofadas sob os ísquios



Importância do ajuste
coluna/quadris/costas

• Efeito sobre a curvatura lombar
• Exemplo.



ARTICULAÇÃO DO JOELHO

• Ossos:
• Fêmur
• Tíbia
• Patela
• Movimentos:
• Flexão/extensão
• Rotação automáHca



Rotação automá+ca



Ligamentos e cápsula = estabilidade 
está4ca

Músculo = estabilidade dinâmica
Tendão – acumula energia ciné4ca 

para gerar alavanca
Meniscos = congruência ar4cular, 

nutrição, amortecimento, 
propriocepção



TRANSTORNOS PATELOFEMORAIS

n QUEIXAS:
n Dor: em subidas, descidas e agachamento
n Dor e rigidez ao se levantar da posição 

sentada: �sinal do cinema�
n Sensibilidade  e à compressão patelar
n Crepitação e rangido
n Edema ocasional



ARTICULAÇÃO DO TORNOZELO

• Movimentos:
• Dorsiflexão
• Plantiflexão

• Movimentos do pé:
• Inversão 
• Eversão



• Para que o indivíduo tenha uma descarga 
corpórea equilibrada depende do 
equilíbrio da região lombar, pelve, quadril, 
joelho e tornozelo, lembrando que as 
forças descendentes e ascendentes se 
cruzam na pelve, se a pelve tem 
alterações posturais interfere diretamente 
com a descarga de peso

• ATIVAÇÃO: elevação ponta dos pés



Elevação 



PERGUNTA QUE NÃO QUER CALAR

QUEM INICIA O PROBLEMA?
�QUEM VEIO PRIMEIRO,  O OVO OU A 

GALINHA?�
Ques9onar hábitos e es9lo de vida, lesões 

anteriores não cuidadas, uso automá9co 
do corpo........ 
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