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Sistema Tegumentar
Sistema Esquelético

Fisiologia Humana

SISTEMA TEGUMENTAR

Pele (cútis ou tegumento):

Pelos

Glândulas sebáceas

Glândulas sudoríparas

Unhas

Receptores sensitivos

Estruturas Acessórias da Pele

tecido epitelial.

tecido conjuntivo.

tecido adiposo, principalmente.

16% do peso corporal.
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FUNÇÕES DO SISTEMA TEGUMENTAR

Proteção 
contra frio e 
aquecimento

Proteção 
contra agentes 

físicos e químicos

Proteção 
contra

patógenos
Absorção

Excreção 

Termorregulação

Sensibilidade
cutânea

EPIDERME
Tecido epitelial estratificado pavimentoso queratinizado.

Principais tipos celulares:

Produção de
queratina

Produção de
melanina

Defesa
Sensações

táteis
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Tecido Conjuntivo Propriamente Dito
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TATUAGEM
Coloração permanente na pele, na qual o pigmento é depositado, com uma

agulha na derme.

Se renova com frequência.

A tinta é completamente eliminada.

Estável, parte da tinta é absorvida

por macrófagos e parte permanece

na matriz extracelular.

Se a agulha atingir essa área, a

tinta espalha (“desfoca”)

QUEIMADURAS
Lesão tecidual produzida por calor excessivo, eletricidade, radioatividade ou

substâncias químicas corrosivas.

Que fatores determinam a gravidade de uma queimadura?
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SISTEMA ESQUELÉTICO
18% do peso corporal.

Arcabouço ósseo

Cartilagens

▪ Esqueleto axial (80 ossos)

Crânio, coluna vertebral e costelas.

▪ Esqueleto apendicular (126 ossos)

Membros superiores e inferiores.

FUNÇÕES DO SISTEMA ESQUELÉTICO

▪ Suporte

▪ Proteção

▪ Assistência ao movimento

▪ Homeostasia mineral

▪ Produção de células sanguíneas

Tendões (músculo – osso). 

Ligamentos (osso – osso).
Sustentação dos tecidos moles.

Crânio e coluna vertebral (sist. nervoso) e caixa torácica (      e       ).

Local de fixação da musculatura esquelética.

Liberação e armazenamento (cálcio e fósforo).

Medula óssea vermelha (hematopoese).

9

10



25/05/2021

6

TIPOS DE OSSOS

Que tipo de osso originalmente

fornece proteção e uma grande

área de superfície para fixação

muscular?

(com base na forma)

ESTRUTURA MACROSCÓPICA DO OSSO
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FORMAÇÃO DO OSSOS

Ossificação intramembranosa

▪ Formação de tecido ósseo em uma membrana de tecido conjuntivo que serve

de molde para o osso.

▪ Ossos achatados do crânio e da mandíbula.

Ossificação endocondral

▪ Substituição gradativa de tecido cartilaginoso por tecido ósseo.

▪ Ossos longos e curtos.
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