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DIVISÃO DO ESQUELETO HUMANO  DIVISÃO DO ESQUELETO HUMANO  

ESQUELETO AXIAL 
80 ossos 

•CRÂNIO 
 
•COLUNA VERTEBRAL 
 
•ESTERNO 
 
•COSTELAS 

ESQUELETO APENDICULAR 
126 ossos 

•CINTURA 
ESCAPULAR 
 
•CINTURA PÉLVICA 
 
•MEMBROS 
SUPERIORES 
 
•MEMBROS 
INFERIORES 

TOTAL 206 OSSOS 



OSSOS DO MEMBRO SUPERIOR 
 
 
•ESCÁPULA  
•CLAVÍCULA 
 
 
•OSSO DO BRAÇO - ÚMERO 
•OSSOS DO ANTEBRAÇO – RÁDIO E ULNA 
 
 
•MÃO  CARPO  
   METACARPO 
   FALANGES 

Ossos do cíngulo do membro superior 



CÍNGULO  
ESCAPULAR 

PARTE LIVRE 
DO 

MEMBRO 
SUPERIOR 

úmero 

ulna 

rádio 

articulação 
do ombro 

clavícula 

escápula 

carpo 

metacarpo 

falange 



ESCÁPULA 

vista anterior:  
 
-face costal 
 
ou 
 
-fossa subescapular 

margem 
medial margem 

lateral 

ângulo 
superior 

ângulo inferior 

margem 
superior 

 
 

fossa  
subescapular 



fossa  
subescapular 

cavidade 
glenoidal 

processo 
coracóide 

acrômio 
ESCÁPULA 

Vista anterior 
ou costal 



acrômio 

processo 
coracóide 

fossa 
supra-espinhal 

fossa 
infra-espinhal espinha 

da escápula 

ESCÁPULA 

Vista posterior 
 



acrômio 

cavidade glenoidal 

processo 
coracóide 

face 
anterior 
ou costal 

face 
posterior 
ou dorsal 

ESCÁPULA 
VISTA LATERAL 



corpo 
da clavícula 

extremidade 
acromial 

extremidade 
esternal 

CLAVÍCULA 

VISTA 
SUPERIOR 

VISTA 
INFERIOR 

ESTERNO 

ESCÁPULA 
(acrômio) 

anterior 

posterior 

anterior 

posterior 

Tubérculo 
Conóideo 

Linha  
Trapezóidea 

Impressão do Lig. 
Costoclavicular 

Sulco para o Músculo 
Subclávio 



Articulações ou junturas 

1-articulação acromioclavicular  

2-articulação esternoclavicular  

3-articulação escápulo-umeral 

OMBRO 

1 
2 

3 



ligamento 

acromioclavicular 

ligamento 

coracoacromial 

Lig. coracoclavicular: 

ligamento trapezóide 

ligamento conóide 

1-articulação acromioclavicular (sinovial plana) 

Articulações ou junturas 



2-articulação esternoclavicular  

ligamento 
interclavicular 

ligamento 
esternoclavicular 
anterior 

disco 
articular 

ligamento 
costoclavicular 

Articulações ou junturas 

vista anterior 



vista anterior vista posterior 

face anterior ou costal 
(côncava) 

face posterior 
(convexa) 

ESCÁPULA + ÚMERO 



Medialmente 
-cabeça 
do úmero 
-colo 
anatômico 

Lateralmente 
-tubérculo 
 maior 
-tubérculo 
menor 
-sulco inter- 
tubercular 

Tubero- 
sidade 
deltóidea 

capítulo tróclea 

vista 
anterior 

vista 
posterior 

cabeça 
do úmero 

fossa 
do  
olécrano 

epicôndilo 
lateral 

epicôndilo 
medial 

ÚMERO 

fossa 
coronóidea 

fossa 
radial 

tróclea 



ligamento 
córaco-umeral 

escápula 

úmero 
cápsula 
articular 

tendão 
do bíceps 

cavidade 
glenóide ou 
glenoidal 

membrana 
sinovial 

lábio 
glenoidal 

3-articulação escápulo-umeral (esferóide) 

Articulações ou junturas 



RÁDIO E ULNA 

EM SUPINAÇÃO 

Vista anterior 

EM PRONAÇÃO 

rádio ulna 

membrana 
interóssea 

tuberosidade 
do radio 

processo 
estilóide 
do rádio 

margem  
interóssea 

ulna 

rádio 

cabeça 
do radio 

colo 



olécrano 

processo 
estilóide 
da ulna 

incisura 
 radial 

Tuberosi- 
dade  
da ulna 

EM SUPINAÇÃO 

RÁDIO E ULNA 

Processo 
coronóide 

Incisura da 
Tróclea 



ULNA  
VISTA LATERAL 

incisura 
 troclear 

olécrano 

incisura 
 troclear 

processo 
estilóide 
da ulna 



Vista anterior Vista posterior 

RELAÇÃO ENTRE ÚMERO 
ULNA E RÁDIO 

ulna 
rádio 

capítulo tróclea 
olécrano 

ulna 

rádio 

úmero úmero 

Fossa  
coronóidea 

Processo 
coronóide 



Articulação do cotovelo 

1-articulação úmero-ulnar (dobradiça) 
 
2-articulação úmero-radial (dobradiça) 
 
3-articulação rádio-ulnar proximal (trocóide) 

Articulações ou junturas 

2 1 

3 

Vista 
anterior 

Vista 
posterior 

ulna 

úmero 

2 1 

rádio 

úmero 



ligamento 
colateral 
ulnar 

ligamento 
colateral 
radial 

ligamento 
anular 

tendão 
do bíceps 

Vista anterior 

cápsula 
articular 

Articulações ou junturas 
Articulação do cotovelo 



MÃO CARPO 
 METACARPO 
 FALANGES 

radio 

VISTA ANTERIOR 
PALMAR 

ulna 

escafóide 

semilunar 

trapézio 

pisiforme 

piramidal 

capitato 

trapezóide hamato 

VISTA POSTERIOR 
DORSAL 

radio ulna 



OSSOS DO CARPO 

escafóide semilunar piramidal pisiforme 

trapézio trapezóide capitato hamato 

radio 
radio ulna ulna 

VISTA 
PALMAR 

VISTA 
DORSAL 



metacarpo 

articulação 
carpo 
metacárpica 

articulação 
radiocárpica 

articulação 
radioulnar 
distal 

rádio ulna 

disco 
articular 

Articulações ou junturas 

articulação 
cárpica 



vista palmar 

ulna rádio 

lig. radioulnar distal,  
ligg. radiocárpicos, 
ligg. cárpicos, 
ligg.carpometacárpicos  

ulna rádio 

vista dorsal 

Articulações ou junturas 

Articulação do punho 



VISTA ANTERIOR ou PALMAR 

I 

II 

III IV 
V 

metacarpo 

METACARPO 

base 

corpo 

cabeça 



FALANGES 

falange distal falange média 

falange proximal 

juntura sinovial 
em dobradiça 

base 

corpo 

cabeça 



articulações metacarpofalângicas 
articulações interfalângicas  proximal 
    distal 

vista lateral 

metacarpo 

articulação 
interfalângica 
proximal 

articulação 
interfalângica 
distal 

articulação 
metacarpo- 
falângica 

FALANGES 



ligg. 
colaterais 

ligg. 
colaterais 

ligg. 
palmares 

ligg. metacarpais  
transversos profundos 

ligg. 
palmares 

ligg. 
colaterais 

LIGAMENTOS DAS ARTICULAÇÕES METACARPOFALÂNGICAS 
E INTERFALÂNGICAS 


