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O Aparelho Locomotor
É formado pelos sistemas
esquelético, articular e muscular;
Inclui, portanto, os ossos, os músculos
estriados esqueléticos, ligamentos,
tendões, bursas e o tecido adiposo;
Ele influencia nas atividades de
vida diária (AVDs) e na qualidade
de vida do indivíduo;
Pode apresentar distúrbios por
consequência de doenças, alterações
no organismo ou até mesmo na
rotina do indivíduo. 



Sistema Articular
Une dois (simples) ou mais (composto) ossos e
auxilia na mobilidade e na flexibilidade de uma
área corporal;
É uma conexão rígida, no entanto o movimento
varia com o tipo de união;
Possui três classificações funcionais: sinartrose
(sem movimento); anfiartrose (movimento
limitado); e diartrose (totalmente móvel);
Movimentos angulares: flexão, extensão,
abdução, adução, inclinação e circundação;
Movimentos rotatórios: rotação medial/interna,
rotação lateral/externa, oposição, depressão,
elevação, protação, retração, inversão e eversão.



Sistema Articular: Articulação fibrosa
Possui uma união forte por ser constituída
de tecido conjuntivo fibroso;
Suturas: serrátil/denteada, escamosa
(sobreposição dos ossos), plana (união
linear retilínea) e esquindilese (entre
crista e fenda);
Sindesmose: as fibras de colágeno
conectam os ossos afastados;
Gonfose: encaixe de uma estrutura
coniforme em uma depressão óssea.



Sistema Articular: Art. cartilaginosa
Liga os ossos por fibrocartilagem, ou
cartilagem hialina ou ambos;
Sincondrose: a cartilagem hialina fica
entre os ossos, podendo ser classificada
como metáfise (cartilagem de
crescimento) ou permanente (sem
calcificação);
Sínfise: o disco de fibrocartilagem fornece
flexibilidade e amortecimento no
deslizamento. 



Sistema Articular: Articulação sinovial
Movimentos precisos, uniformes e com
larga amplitude;
Possuem cartilagem articular, cápsula
articular, líquido sinovial, ligamentos,
discos, meniscos e lábios articulares, com
algumas exceções;
Classificação morfológica: plana,
gínglimo, trocóidea, elipsóidea, selar e
esferóidea;
Classificação funcional: monoaxial,
biaxial e triaxial.



Os ossos (206 no total) são a forma
sólida do tecido conjuntivo, os quais
possuem um processo de remodelamento
dinâmico;
Sustenta o organismo, protege as
vísceras, alavanca o movimento e
armazena cálcio;
Divisão do esqueleto: axial (medial) e
apendicular (extremidades);
Classificação dos ossos: longo, curto,
laminado/plano, alongado, pneumático,
irregular e sesamóide.

Sistema Esquelético 



Sistema Muscular
O ventre se conecta aos ossos, por meio de tendões
ou aponeuroses (tecido conjuntivo denso), para
exercer a movimentação de um membro/órgão,
sustentar a postura, proporcionar forma ao
indivíduo e manter a temperatura corporal;
Músculo liso: reveste as vísceras;
Músculo cardíaco: ajuda na contração do coração;
Músculo estriado esquelético: se contrai mais
rapidamente e voluntariamente e faz parte do
sistema locomotor.



Sistema Muscular: Músculo esquelético 
Nomenclaturas: fibra (célula); sarcoplasma
(citoplasma); sarcolema (membrana
plasmática); miofibrilas (fibrilação contráteis);
filamento fino (actina) e grosso (miosina);
As miofibrilas contém os sarcômeros;
A contração (tensão) é estimulada por um
neurônio motor em uma junção
neuromuscular;
Fibra (endomísio) -> Feixe (perimísio) ->
Músculo/Vários feixes (epimísio) -> Fáscia 

     -> Septo intermuscular.



Músculo esquelético: Classificação 
Os músculos podem ser denominados de acordo com as suas
formas, ações, localização, fixação, relação de tamanho,
origem, inserção e ventre;
Arranjo das fibras: em paralelo (a linha de tração); oblíqua
uni, bi e multipenada (diagonal); circular (rodeia orifícios e
canais); fusiforme; di e poligástrico; e em aspecto de leque;
Classificação funcional: agonista (agente motor); antagonista
(opositor); sinergista (auxilia); fixador/postural (estabilização).



Sistema Muscular: Componentes 

Bolsa sinovial: são sacos de líquido
sinovial que ficam onde os
músculos/tendões passam por um osso,
amortecendo/reduzindo atrito e
auxiliando no deslizamento;
Bainha sinovial do tendão: bolsa que
envolve e lubrifica os tendões, reduzindo
o atrito.
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Cintura Escapular 

ESCÁPULA (osso plano):
Face costal repousa sobre
as costelas;
Processo coracóide é local
de fixação de tendões dos
músculos torácicos e do
membro superior;
Cavidade glenoidal é
rasa e oval.
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Cintura Escapular

CLAVÍCULA (osso longo
curvado em "S"):
Conecta o membro
superior ao tronco,
reforçando a articulação
do ombro (articulação
glenoumeral);
A face superior é lisa e a
inferior rugosa e áspera.
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Extremidade esternal da clavícula
-> Incisura clavicular do
manúbrio;
Sinovial plana trocóidea;
Fibrocartilagem: recobre a
superfície articular;
Disco articular: divide a cavidade
articular;
Cápsula articular: reforçada pelo
ligamento interclavicular;
Estabilidade: ligamentos
esternoclaviculares anterior e
posterior.

Articulação Esternoclavicular



Acrômio da escápula -> Extremidade
acromial da clavícula;
Sinovial plana;
Fibrocartilagem: disco incompleto ou
ausente;
Cápsula articular: frouxa, mas
fortalecida pelas fibras do músculo
trapézio;
Estabilidade: ligamento
acromioclavicular (intrínseco);
Ligamentos extrínsecos: ligamento
conoide + ligamento trapezoide =
ligamento coracoclavicular;
Outros ligamentos: coracoacromial e
transverso superior.

Articulação Acromioclavicular



Cavidade glenoidal da
escápula -> Cabeça do úmero;
Sinovial esferóidea;
Lábio glenoidal: 
 fibrocartilagínea (margens da
cavidade glenoidal);
Estabilidade: tendões dos
músculos do manguito rotador;
Ligamentos: glenoumerais
superior, médio e inferior e
ligamento coracoumeral.

Articulação Glenoumeral



Bursite Subacromial: O que é

Condição inflamatória decorrente
de microtraumatismos: diretos por
contusão; indiretos por quedas com
apoio palmar; por episódios
gestuais repetitivos; ou por
doenças associadas (ex: artrite
reumatóide);
É caracterizada por um arco
doloroso no movimento do ombro.



Bursite Subacromial: Tipos
AGUDA:
Condição desconfortável, uma vez que a elevação ativa
é dolorosa e restrita, sendo acompanhada por arco
doloroso;
Dor por movimentos passivos, como abdução em 180°,
rotação interna e adução horizontal.
CRÔNICA PRIMÁRIA:
Causada por mudanças degenerativas do supraespinhal
e da articulação acromioclavicular, reduzindo o espaço
para a Bursa;
Ou causada por doenças sistêmicas em que a dor, no
ombro e no deltóide lateral, se desenvolve gradualmente,
podendo se alastrar para a parte superior do braço.
CRÔNICA SECUNDÁRIA:
Resulta da ruptura do ligamento coracoumeral medial;
A dor também se desenvolve de forma gradual.
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Braço: Úmero 
Sulco intertubercular: inserção da cabeça
longa dos músculos bíceps braquial,
latíssimo do dorso e peitoral maior;
Tuberosidade deltóidea: inserção do
músculo deltoide;
Fossa radial: acomodam o processo
coronoide e a cabeça do rádio na flexão;
Fossa do olécrano: aloja o olécrano da ulna
na extensão;
Côndilo = tróclea + capítulo.



Antebraço: Ulna

Parte proximal: articula com a tróclea
do úmero e na lateral com a incisura
ulnar do rádio;
Parte distal: cabeça da ulna articula
com a incisura do rádio;
Incisura troclear: termina no processo
coronoide da ulna.



Antebraço: Rádio
Mais curto que a Ilma na sua
lateral;
Cabeça: na epífise proximal;
Tuberosidade radial: inserção do
músculo bíceps braquial;
Fóvea articular: articula com o
capítulo;
Circunferência articular: gira na
incisura radial da ulna.



Articulação do Cotovelo
Sinovial gínglimo (flexão e extensão):
Articulação úmero-ulnar (medial): incisura troclear
-> tróclea;
Articulação úmero-radial (lateral): fóvea articular
da cabeça do rádio -> capítulo.
Sinovial trocoidea (rotação):
Articulação radioulnar proximal: cabeça radial ->
incisura radial da ulna.
Todas compartilham a mesma cavidade sinovial.
Espessamento da cápsula fibrosa: ligamentos
colaterais ulnar (feixes anterior, posterior e
intermédio) e radial;
Ligamento anular: mantém a cabeça radial em
contato com a incisura radial da ulna.
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Epicondilite
Afecção degenerativa, inicialmente com
microlesões, que compromete os tendões extensores
originários do epicôndilo do úmero;
Essas microlesões são acompanhadas de cicatrização
parcial e de hiperplasia angiofibroblástica;
É mais frequente no tendão extensor radial curto do
carpo (ERCC);
Tipos: Lateral e Medial;
ESTÁGIOS:
Inflamatório, reversível e sem alteração patológica;
Degeneração angiofibroblástica;
Tendinose (tecidos acinzentados, homogêneos e
edemaciados) associada à alteração estrutural;
Presença de fibrose e calcificação.
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Articulações Radioulnares
Sinoviais trocoideas (movimento em
pivô);
PROXIMAL:
Cabeça radial -> incisura radial da ulna.
DISTAL:
Cabeça ulnar -> incisura ulnar do rádio;
Possui disco articular;
Face articular: ligamentos radioulnares
anterior e posterior + membrana
interóssea.
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Ossos e Articulações da Mão
Falanges mediais + falanges proximais + metacarpos =
ossos longos;
Falanges distais + carpo = ossos curtos;
Punho:
Articulações: Ra,dioulnar distal (sinovial trocoidea) +
Radiocárpica (sinovial elipsoidea);
Ligamentos: Radioulnar dorsal, radiocárpico dorsal e
colaterais radial e ulnar.
Articulações intercarpais: sinovial plana;
Articulações carpometacarpais (sinovial plana):
ligamentos carpometacárpicos palmares/dorsais e
metacárpicos palmares/dorsais;
Articulação trapeziometacarpal: sinovial selar;
Articulações metacarpofalângicas (sinovial elipsoidea) +
interfalangicas (sinovial gínglimo): ligamentos colaterais,
palmares e metacarpais transverso profundos.

1.

2.



Articulações e Ligamentos da Mão
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Ílio + Ísquio + Púbis: se unem no centro do
acetábulo;
Pelve maior/falsa: abriga órgãos
abdominais;
Pelve menor/verdadeira: abriga órgãos
reprodutores e urinários;
Feminina:
Mais rasa/superficial, larga e leve;
Asa ilíaca mais projetada;
Abertura superior é mais oval e a inferior é
maior;
Acetábulo é menor.
Masculina:
Maior distância entre espinha isquiática;
Ângulo subpúbico é menor.

1.
2.
3.

4.
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Quadril: Pelve Óssea



Pelve Óssea: Acidentes Anatômicos 

Vista lateral 

Vista medial



Primárias: sínfise pública (disco interposição fibrocartilagíneo) + articulação sacroilíaca
anterior (sinovial plana) + articulação sacroilíaca posterior (sindesmose);
Principais (ligamentos sacrotuberoso e sacroespinhoso): formam os forames isquiáticos maior e
menor.

Pelve Óssea: Articulações



Coxa: Fêmur
Extremidade proximal: fóvea da
cabeça abriga o ligamento da cabeça
do fêmur;
Face posterior: linha áspera se divide
em linhas supracondilares medial e
lateral;
Face anterior: articula com a patela
distalmente;
Extremidade distal: côndilos medial e
lateral articulam com os côndilos
tibiais.



Fratura de colo de fêmur 
Causas: lesões ou fragilidade óssea;
Sintomas: dor no quadril que se irradia para
coxa e joelho, podendo ocorrer encurtamento do
membro e rotação externa;
São intracapsulares, pois pode interromper o
fluxo sanguíneo e causar necrose e a não união;
Tipos:
Fratura impactada;
Fratura não deslocada;
Fraturadeslocada.

1.
2.
3.



Articulação Acetábulofemoral
Sinovial esferoidea (triaxial);
Cápsula articular: forte e espessa;
Lábio do acetábulo (anel fibroso
intracapsular) + ligamento transverso do
acetábulo (complemento fibroso):
aprofundam a fossa acetabular;
Ligamento da cabeça do fêmur: se origina
no ligamento transverso do acetábulo;
Ligamentos: iliofemoral (anterior),
pubofemoral (inferior) e isquiofemoral
(posterior);
Bursas: trocantérica, isquiática, iliopsoas e
do glúteo médio.



Art. Acetábulofemoral:
 Ligamentos e Bursas



Joelho: Patela

É um osso sesamoide, pois se
forma no interior do tendão do
músculo quadríceps femoral;
Face anterior: convexa e áspera;
Face posterior: duas faces
côncavas que articulam com os
consolos femorais.



Articulação do Joelho
Articulação femoropatelar (sinovial plana) +
articulação femorotibial (sinovial gínglimo);
Cápsula articular:
Circunda a cavidade sinovial e se insere nas
margens dos meniscos;
Membrana fibrosa: reveste a face interna da
cápsula fibrosa;
Membrana sinovial: se fixa na periferia da
patela.
Cartilagem articular: recobe superfície articular
dos ossos;
Meniscos: fibrocartilagem semilunar que
amortece, estabiliza, toma forma das faces
articulares e aumenta área de superfície.

1.
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3.



Lesão de Menisco
Pode ser parcial ou total, dependendo do
movimento, força e alongamento;
Pode ser via de trauma direto ou indireto,
causado por 
Lesão traumática (aguda): ocorre durante a
força de torção do joelho;
Lesão degenerativa: parte do desgaste
progressivo. 
Pode ocorrer isolada ou em associação com
lesões ósseas ou ligamentares;
Causa dor localizada (agrava com
determinados movimentos), incapacidade e
aceleramento da progressão da osteoartrite.

1.

2.



Joelho: Ligamentos intracapsulares
Ligamentos cruzados anterior (LCA) e posterior (LCP): se referem ao local de origem na tíbia, impedindo o deslizamento do mesmo.

Lig. Meniscofemoral posterior
Lig. Coronários



Lesão de LCA
Ocorre quando o ligamento é forçado além da
aptidão elástica através de traumatismos diretos ou
indiretos;
Causas: mudança súbita de direção, paragem
repentina, queda incorreta de um salto ou contato
direto;
Movimentos causionais: rotação externa, abdução
e forças anteriores na tíbia; rotação interna do
fêmur sobre a tíbia; e hiperextensão do joelho;
Sintomas: dor, edema, instabilidade no joelho,
sensibilidade ao longo da interlinha articular,
desconforto ao caminhar e perda da amplitude de
movimento;
Graus: I (estiramento que mantém a estabilidade);
II (ruptura parcial - ligamento frouxo); III (ruptura
total - instabilidade articular).



Causas: 
Lesão isolada: i) força externa na região anterior da
tíbia com joelho flexionado; ii) força em sentido para
baixo na coxa, com hiperflexão do joelho;
Ou hiperextensão do joelho associada a estresse em
varo ou valores.
Sintomas e sinais: hemartrose; instabilidade articular
ao descer/subir escada; diminuição da força, função,
tônus e propiciação do músculo quadríceps femoral;
Graus: I (leve estiramento com tumefação); II (lesão
parcial); III (ruptura total/avulso, com rompimento
da cápsula e possível ruptura meniscal);
A instabilidade articular leva a perda de
informações peopioceptivas que evolui para a
incapacidade funcional.

1.

2.

Lesão de LCP



Lig. poplíteo oblíquoLig. Poplíteo arqueado

Joelho: Ligamentos extracapsulares
Ligamento patelar: feixe ligamentos e achatado;
Ligamentos colaterais fibular e tibial: cordão fibroso, arredondado e forte.



Joelho: Coxins adiposos e Bursas



Perna
TÍBIA: é o osso mais frequentemente fraturado;
FÍBULA: é utilizado como enxerto ósseo e como inserção de músculos, além de estabilizar o tornozelo.

FíbulaTíbia



Articulações Tibiofibulares

 PROXIMAL:
Sinovial plana;
Ligamento anterior e ligamento posterior
da cabeça da fíbula.
 DISTAL:
Sindesmose;
Membrana interóssea;
Ligamento tibiofibular anterior, tibiofibular
posterior e tibiofibular transverso.

1.

2.



Tarso: cuneiformes (medial, intermédio e
lateral), tálus, cuboide, calcâneo e navicular;
Metatarso: I a V (medial para lateral);
Falanges: proximais, médias e distais;
Articulação talocrural: sinovial gínglimo;
Articulação talocalcânea: sinovial plana;
Articulações intertarsais: sinoviais planas;
Articulações tarsometatarsais: sinoviais planas;
Articulações metatarsofalângicas: sinoviais
elipsóideas;
Articulações interfalângicas: sinoviais
gínglimo.

Pé: Ossos e Articulações 



Pé: Ligamentos 



Entorse de tornozelo
Maioria dos casos: movimento de inversão com
o flexão plantar, estirando o ligamento
talofibular anterior;
Fator de risco: alteração na posição do pé,
déficits na propiocepção, frouxidão no complexo
ligamentar lateral e fraqueza muscilar;
Sinais e sintomas: dor, exudato e alteração na
marcha;
Graus: I (leve - edema e equimose mínimos e
discreta perda de função); II (moderado -
edema difuso, equimose mais ampla, tornozelo
instável e incapacidade funcional mais intensa);
III (grave - ruptura dos ligamentos laterais, dor
intensa, hematoma, edema, instabilidade
articular e posição anormal do pé).



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
ABREU, B. J. G. A. et al. Guia Ilustrado de Anatomia Humana. Natal: EDUFRN, 2018.
ALMEIDA, E. J. et al. O cuidado de Enfermagem no pós-operatório de fratura do colo do fêmur na
população idosa. Múltiplos Acessos, v. 2, n. 1, 2017.
ARAÚJO, A. P. S.; BERTOLINI, S. M. M. G.; JUNIOR, J. M. Alterações morfofisiológicas decorrentes
do processo de envelhecimento do sistema musculoesquelético e suas consequências para o organismo
humano. Biológicas & Saúde, v. 4, n. 12, 2014.
BARBANERA, M. et al. Avaliação do torque de resistência passiva em atletas femininas com
entorse de tornozelo. Revista Brasileira de Medicina do Esporte, v. 18, p. 112-6, 2012.
BARBOSA, E. C. B.; MEJIA, D. P. M. Efeito da bandagem elástica na bursite subacromial. Pós-
graduação em Ortopedia e Traumatologia - Faculdade FAIPE.
COHEN, M.; FILHO, G. R. M. Epicondilite lateral do cotovelo. Revista brasileira de ortopedia, v. 47,
p. 417-20, 2012.
COSTA, V. C. I. Anatomia Geral Humana: Apostila para fins didáticos. Ribeirão Preto, 2008.
DÂNGELO, J. G.; FATTINI, C. A. Anatomia Humana Básica. 2 ed. São Paulo: Atheneu, 2004.
JAHN, G. F.; HENRIQUES, E. G.; STURZENEGGER, T. M. Os efeitos do equipamento ondas de
choque no tratamento da lesão de menisco. In: XXIV Seminário Interinstitucional de Ensino,
Pesquisa e Extensão. Ciência e Tecnologia para a transformação social, v. 1, n. 1, p. 1-4, 2019.
LIEBER, R. L.; ESPAÑA, S. A. U. Estructura del músculo esquelético, función y plasticidad. Agenda,
v. 22, n. 105, 2004.
MARTINI, F. H.; TIMMONS, M. J.; TALLITSCH,  R. B. Anatomia Humana: Coleção Martini. 6 ed.
Porto Alegre: Artmed,2009. 
MARTINS, R. L. et al. Perturbações músculo-esqueléticas em adolescentes: estudo da prevalência e
dos fatores determinantes. Acta Paulista de Enfermagem, v. 33, e-APE20190173, 2020.
OGASSAWARA, N. L. et al. Estudo morfofuncional do sistema articular. In: IX Mostra Interna de
Trabalhos de Iniciação Científica e II Mostra Interna de Trabalhos de Iniciação em
Desenvolvimento Tecnológico e Inovação 2018. Unicesumar: 2018. 
PINHEIRO, A.; SOUSA, C. V. Lesão do ligamento cruzado anterior: apresentação clínica, diagnóstico
e tratamento. Revista Portuguesa de Ortopedia e Traumatologia, v. 23, n. 4, p. 320-9, 2015.
ROHEN, J. W.; YOKOCHI, C.; LÜTJEN-DRECOLL, E. Color Atlas of Anatomy: A Photographic
Study of the Human Body. 7 ed. Schattauer Versão, 2006.
SILVA, L. Entorse de tornozelo: melhores condutas terapêuticas - uma revisão narrativa. 2016. TCC
(Graduação) - Curso de Fisioterapia, Escola de Educação Física Fisioterapia e Terapia Ocupacional,
Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2016.
SILVA, P. N.; SOUZA, F. G. L. Exercícios terapêuticos na Lesão do Ligamento Cruzado Posterior
(LCP). Pós-graduação em Reabilitação em Ortopedia e Traumatologia com Ênfase em Terapia
Manual - Faculdade Saserra.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.


