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Sistema Locomotor (Musculoesquelético)
• É responsável pelos movimentos e sustentação do 

corpo. Divide-se em sistema esquelético e muscular
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Sistema Esquelético
Sistema esquelético humano
 O esqueleto é o conjunto de ossos e 

peças cartilaginosas envolvido com a sustentação, 

a proteção e a movimentação do corpo humano.

 O Sistema Esquelético é constituído por:

- Ossos

- Cartilagens

- Articulações (Formadas por cartilagens e ligamentos)



Sistema esquelético humano

 Funções: 
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► Principais componentes do SISTEMA ESQUELÉTICO

OSSOS + CARTILAGENS + LIGAMENTOS

Reduzem o atrito entre 
os ossos 

Unem um osso a outro 
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Tecido Conjuntivo Ósseo

 Tecido de sustentação (Células + Matriz óssea)

 Rigidez caracterizada pela presença e acúmulo de cálcio, fósforo e magnésio na matriz 

intercelular (tornando o osso RÍGIDO)

 Rico em fibras colágenas e proteínas 

 Inervados e Irrigados (Sensibilidade, alto metabolismo e capacidade de regeneração)

 Atua como reservatório de cálcio
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Tecido Conjuntivo Ósseo

 Células diferenciadas: Osteoblastos, Osteócitos e Osteoclastos.

- OSTEOBLASTOS: Células jovens responsáveis por produzir a matriz óssea e são as células 

precursoras dos osteócitos.

- OSTEÓCITOS: Células maduras originadas a partir dos osteoblastos e localizam-se em 

espaços denominados lacunas no interior da matriz óssea, de onde partem os canalículos. 

Por meio desses canalículos, por onde passam vasos sanguíneos, as células ósseas se 

nutrem e se comunicam.

- OSTEOCLASTOS: Células móveis que destroem áreas lesadas ou envelhecidas do osso, 

digerindo a matriz orgânica e abrindo caminho para a sua regeneração pelos osteoblastos.
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Tecido Conjuntivo Ósseo

 Células diferenciadas: Osteoblastos, Osteócitos e Osteoclastos.
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 Medula Óssea Vermelha x Medula Óssea Amarela 

 Estrutura localizada no interior de alguns ossos, podendo ser classificada como medula 

óssea amarela e medula óssea vermelha.

 A medula vermelha atua na produção de diversos tipos celulares do sangue; maior 

abundância no animal jovem.

 A medula amarela é rica em células adiposas (TUTANO); maior abundância no adulto.
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Tecido Conjuntivo Cartilaginoso

 PRINCIPAIS FUNÇÕES:

- Consistência rígida

- Suporte de tecidos moles

- Reveste superfícies articulares 

- Absorve choques mecânicos

- Facilita o deslizamento dos ossos nas articulações

- Participa na formação e crescimento dos ossos longos
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 ARTICULAÇÕES
 Local em que há junção de dois ou mais ossos é denominado articulação, que pode 

apresentar CARTILAGENS, um tipo de tecido mais mole que o ósseo, porém com certa 

resistência, e LIGAMENTOS, faixas de tecido fibroso.

- CARTILAGENS: Diminuem o atrito e o desgaste dos ossos, permitindo o livre

deslizamento entre a superfície de um osso e outro em virtude da presença de um

líquido denominado de sinovial, que atua como lubrificante.
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 ARTICULAÇÕES
 Local em que há junção de dois ou mais ossos é denominado articulação, que pode 

apresentar CARTILAGENS, um tipo de tecido mais mole que o ósseo, porém com certa 

resistência, e LIGAMENTOS, faixas de tecido fibroso.

- LIGAMENTOS: Impedem que os ossos saiam do lugar e mantêm as articulações na

posição correta. Os ligamentos estão firmemente unidos às membranas que revestem os

ossos (Unem entre si duas cabeças ósseas de uma articulação).
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Sistema Muscular
Tecido Muscular

 Sustentação e locomoção.

 Células alongadas e altamente contráteis.

 Filamentos proteicos encurtam para contração muscular.

 Há mais de 650 músculos no corpo humano

 Exercícios físicos podem levar ao aumento da massa 

muscular, enquanto a total falta de atividade física pode

produzir a perda de massa muscular

 Nossos músculos estriados nunca estão completamente relaxados, pois recebem

constantemente estímulos nervosos. Esse estado de ligeira contração dos músculos,

mesmo em repouso, é chamado TÔNUS MUSCULAR.

Miofibrilas mais abundantes: Actina e Miosina



1) Tecido estriado esquelético 

 Tipo de musculatura presa aos ossos pelos TENDÕES

 Presença de fibras em estrias (faixas) transversais

 Faixas escuras (MIOSINA) 

 Faixas claras (ACTINA)

 Presença de miócitos (células musculares)

 Contração voluntária e rápida

 Unidade contrátil: SARCÔMERO
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1) Tecido estriado esquelético 

 SARCÔMERO (Unidade contrátil)
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1) Tecido estriado esquelético 

 SARCÔMERO (Unidade contrátil)
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1) Tecido estriado esquelético 

 SARCÔMERO (Unidade contrátil)

- A contração muscular ocorre devido ao deslizamento dos filamentos de ACTINA sobre os 

filamentos de MIOSINA aumentando a área de sobreposição entre eles.

Sistema Muscular



1) Tecido estriado esquelético 

 SARCÔMERO (Unidade contrátil)

- A contração muscular ocorre devido ao deslizamento dos filamentos de ACTINA sobre os 

filamentos de MIOSINA aumentando a área de sobreposição entre eles.
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2) Tecido estriado cardíaco (miocárdio)

 Compõe o coração

 Quase em sua totalidade multinucleado 

 Presença de estrias sem uma organização regular

 Contração: SÍSTOLE

 Relaxamento: DIÁSTOLE

 Contrações Involuntárias, rápidas e constantes

Nó sinoatrial
(Propaga impulsos 

nervosos)
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3) Tecido não estriado (Liso)

 Não apresenta estrias (faixas de fibras)

 Formado por células longas

 Presente em órgãos viscerais, ductos de glândulas e vasos sanguíneos

 Células uninucleadas

 Contração involuntária e lenta

 Sem orientação entre Actina e Miosina

 Grande capacidade de regeneração

 Presença de fibras colágenas e elásticas 
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Tecido Muscular

NÃO ESTRIADO (LISO)
• O tecido muscular liso apresenta uma contração lenta e involuntária, ou 

seja, não depende da vontade do indivíduo. Forma a musculatura dos 
órgãos internos, como a bexiga, estômago, intestino e vasos sanguíneos.

ESTRIADO ESQUELÉTICO
• O tecido muscular estriado esquelético apresenta uma contração rápida e 

voluntária. Está ligado aos ossos e atua na movimentação do corpo.

ESTRIADO CARDÍACO
• O músculo estriado cardíaco é encontrado somente no coração, 

formando o miocárdio. Contração rápida e involuntária.
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MOVIMENTO

 Movimentação            Necessita dos músculos ligados aos ossos por TENDÕES.

 Contração do músculo            Movimenta o osso ao qual está ligado.

 Esse movimento também envolve as articulações.

Obs: Além de possibilitar movimentos, os sistemas esquelético e muscular mantêm a 

postura ereta do corpo humano.
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LESÕES NAS ESTRUTURAS LOCOMOTORAS

 LEMBRANDO:

- Tendões conectam os músculos aos ossos.

- Ligamentos conectam os ossos a outros ossos.



LESÕES NAS ESTRUTURAS LOCOMOTORAS

LESÕES EM OSSOS E ARTICULAÇÕES

 ENTORSE

- Estiramento dos ligamentos das articulações.

- Causa dor e inchaço.

- Recuperação: Bolsas de gelo e imobilização do local.



LESÕES NAS ESTRUTURAS LOCOMOTORAS

LESÕES EM OSSOS E ARTICULAÇÕES

 LUXAÇÃO 

- Deslocamento da articulação.

- Os ossos saem do lugar e os ligamentos distendem-se ou rompem-se.

- Causa impossibilidade de movimentação da articulação atingida e dor intensa.

- Recuperação: Um profissional deve ser procurado para reposicionar o osso e para a 

recuperação, pode ser necessário imobilizar o local.



LESÕES NAS ESTRUTURAS LOCOMOTORAS

LESÕES EM OSSOS E ARTICULAÇÕES

 FRATURA

- Quebra do osso.

- Causa forte dor no local, que aumenta quando se tenta mover o osso fraturado.

- A região atingida pode ficar inchada e com hematomas.

- Recuperação: Geralmente, é necessário reposicionar o osso e imobilizar o local da 

fratura, engessando-o ou enfaixando-o.



LESÕES NAS ESTRUTURAS LOCOMOTORAS

LESÕES EM OSSOS E ARTICULAÇÕES

 FRATURA

- Logo após a lesão, como há rompimento de vasos sanguíneos, forma-se um coágulo de 

sangue na região fraturada. Em seguida, as células do tecido ósseo formam uma rede no 

local afetado. Após uma ou duas semanas, ocorre a formação de tecido ósseo esponjoso. 

Em alguns meses, os vasos sanguíneos da região estão regenerados e o novo tecido 

ósseo está formado.



LESÕES NAS ESTRUTURAS LOCOMOTORAS

LESÕES NOS MÚSCULOS E ARTICULAÇÕES

 ESTIRAMENTO

- Ocorre quando o músculo é muito esticado 

- Ocorre lesão nas fibras musculares

- Causa forte dor no local e dificuldade para realizar movimentos relacionados ao músculo.

- Diagnóstico: Exames de imagem, como ressonância magnética e ultrassonografia.



LESÕES NAS ESTRUTURAS LOCOMOTORAS

LESÕES NOS MÚSCULOS E ARTICULAÇÕES

 DISTENSÃO MUSCULAR (Rotura muscular)

- Ocorre quando o músculo é muito esticado.

- Ocorre ruptura do tendão ou da junção músculo – tendínea.

- Causa forte dor no local e dificuldade para realizar movimentos relacionados ao músculo.

- Diagnóstico: Exames de imagem, como ressonância magnética e ultrassonografia.



LESÕES NAS ESTRUTURAS LOCOMOTORAS

LESÕES NOS MÚSCULOS E ARTICULAÇÕES

 TENDINITE

- Inflamação dos tendões causada por movimentos repetitivos.

- Causa dor no local e sensação de fraqueza no membro afetado.

- Tratamento: O local deve ser imobilizado e os movimentos que causaram a tendinite 

devem ser evitados.
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