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Membros Superiores (MMSS)

• A escápula está mergulhada na massa 
muscular do dorso do indivíduo, sem qualquer 
fixação direta no esqueleto axial.

• A fixação da escápula é feita de maneira 
indireta através da clavícula.

• Esta fixação particularíssima confere à 
articulação do ombro extrema mobilidade.



Membros Superiores (MMSS)

• Na posição ereta adquirida pelo homem, os 
membros superiores, deixarão de ter a 
incumbência da sustentação, locomoção e do 
equilíbrio.  Estas funções passaram a ser 
exercidas pelos membros inferiores.

• Os membros superiores, desenvolveu se um 
complicado sistema de articulações e alavancas 
para permitir variado posicionamento da mão, 
um órgão delicado capaz de cumprir sofisticadas 
tarefas de exploração, manipulação e trabalho.
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Clavícula

• Na clavícula a face superior do osso é lisa e 
suas extremidades diferem: a medial, que se 
articula com o esterno é globosa, enquanto 
que a lateral é achatada, e  se articula com a 
escápula.



Escápula



Escápula



Escápula



Escápula

• É um osso laminar que apresenta um corpo 
triangular com duas formações bem salientes, 
a espinha e o processo coracóide.

• Podemos observar a borda medial, a borda 
lateral, a borda superior o acrômio, o processo 
coracóide, o ângulo superior e o ângulo 
inferior, a cavidade glenóide, que recebe a 
cabeça do úmero.



Escápula

• Examinando a face posterior da escápula a 
espinha da escápula é facilmente 
reconhecível, a parte superior forma a fossa 
supraespinhal e a parte inferior a fossa 
infraespinhal, essas duas fossas comunicam se 
lateralmente pela incisura da escápula na 
junção do processo coracóide.
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Úmero

• Trata se de um osso longo que se articula 
superiormente, com a cavidade glenóide da 
escápula, e inferiormente com os ossos do 
antebraço, rádio e ulna.

• A cabeça do úmero é uma superfície articular 
lisa e arredondada que se articula com a 
cavidade glenóide da escápula.



Úmero

• A cabeça do úmero esta separada por um colo 
anular, o colo anatômico.

• Observa se duas projeções o tubérculo maior 
e o tubérculo menor do úmero. Essas duas 
massas ósseas destinadas a fixação dos 
músculos, estão separadas pelo sulco 
intertubercular, que se prolonga em  direção a 
diáfise do úmero.



Úmero

• A medida que se observa a porção distal do 
úmero nota se que formão expansões 
nodulares chamadas de epicôndilo medial e 
lateral, destinadas a fixação de músculos e 
ligamentos.

• Observa se também o relevo de superfícies 
articulares: o capítulo, lateral, que se articula 
com o rádio, e a tróclea, medial, em forma de 
carretel, que se articula com a ulna.



Úmero

• Observa se duas fossas anteriores , a fossa 
radial, superior ao capítulo, e a fossa 
coronóidea, superior à tróclea. Estas fossas 
recebem partes dos ossos do antebraço nos 
movimento da articulação do cotovelo.

• Na vista posterior uma terceira fossa é 
identificada, superiormente a tróclea a fossa 
do olécrano.
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Ossos do Antebraço

• São dois ossos longos situados lado a lado, 
sendo o rádio lateral e a ulna medial. 

• Estão unidos pela membrana interóssea, 
estendida entre eles.

• Ambos se articulam com o úmero, embora a 
ulna seja preponderante na formação da 
articulação do cotovelo. Em contra partida 
somente o rádio participa da articulação com 
os ossos do carpo.



Ossos do Antebraço

• O rádio articula se com a ulna e essa 
articulação permite os movimentos de 
supinação e pronação nos quais a cabeça do 
rádio gira contra a face lateral da extremidade 
proximal da ulna e o corpo do rádio cruza o da 
ulna.

• Esta possibilidade de pronação e supinação 
confere maior destreza e força à mão.



Ulna



Ulna

• A extremidade proximal da ulna assemelha se a 
uma “chave inglesa” .

• O olécrano é continuo com o processo coronóide 
que se projeta para frente.

• Estes dois acidentes formam a incisura troclear 
que se amolda à tróclea do úmero.

• Na flexão do braço o processo coronóide aloja se 
na fossa coronóidea do úmero, enquanto que na 
extensão do antebraço, o olécrano aloja se na 
fossa do olécrano. 



Ulna

• A tuberosidade da ulna é destinada a fixação 
muscular.

• lateralmente ao processo coronóide a incisura 
radial aloja a cabeça do rádio e facilita os 
movimentos de pronação e supinação.

• Na extremidade distal observa se a cabeça da 
ulna e um processo estilóide.

• A cabeça da ulna ira se articular com a incisura 
ulnar e facilitara a pronação e a supinação.
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Rádio

• A extremidade proximal do rádio está 
constituída por um disco espesso, a cabeça do 
rádio, que na sua face superior se articula com 
o capítulo do úmero e cuja circunferência gira 
na incisura radial da ulna na pronação e 
supinação.

• O colo uma porção estreitada, e abaixo dele 
uma projeção denominada tuberosidade do 
rádio, destinada á fixação de músculo. 



Rádio

• A extremidade distal do rádio é uma expansão 
de todas as faces do seu corpo, formando a 
uma área articular côncava, destinada a 
articulação dos ossos do carpo.

• O processo estilóide do rádio esta na face 
lateral e na medial encontra se a incisura ulnar 
que recebe a cabeça da ulna.
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Mão

• Os ossos da mão podem ser divididos em três 
partes:

a) Oito osso, dispostos em duas fileiras, 
proximal e distal, que constituem o carpo;

b) O esqueleto da mão propriamente dita, que 
constitui o metacarpo;

c) O esqueleto dos dedos, representado pelas 
falanges.



Carpo

• Possui oito ossos sendo a fileira proximal: 
escafóide, semilunar, piramidal e pisiforme, na 
fileira distal : o trapézio, trapezóide, capitado 
e hamatato.



Metacarpo

• Os ossos do metacarpo são numerados de I a 
V a partir do lado radial. 

• Todos eles apresentam uma base, um corpo, e 
uma cabeça.



Falanges

• Cada dedo possui uma falange proximal, 
média e distal, com exceção do polegar, no 
qual falta a falange média.


