
Sistema esquelético
Conjunto de peças ósseas e cartilaginosas que dá 

sustentação ao corpo humano

Outras funções do esqueleto:

 Proteção de órgãos internos;
Exemplo: Caixa torácica, crânio e coluna vertebral

 Movimentação do corpo;

 Reserva de Cálcio e fósforo;

 Aloja e protege o tecido conjuntivo 
hematopoiético.



Sistema esquelético

Células envolvidas na formação do tecido conjuntivo 

ósseo:

OSTEOBLASTOS: Responsáveis pela produção da 

parte orgânica da matriz óssea;

OSTEÓCITOS: Células que situam no interior de 

cavidades da matriz óssea.

OSTEOCLASTOS: Responsáveis  pela reabsorção do 

tecido ósseo e participam dos processos de 

remodelação dos ossos.



Sistema esquelético
Processo de formação do tecido ósseo

OSSIFICAÇÃO INTRAMEMBRANOSA: Nesse caso o tecido conjuntivo surge aos 

poucos em uma membrana de tecido conjuntivo.



Sistema esquelético

Processo de formação do tecido ósseo

OSSIFICAÇÃO ENDOCONDRAL: Inicia-se sobre uma modelo cartilaginoso o qual é 

destruído  gradualmente e substituído por tecido ósseo que se forma a partir de 

células vindas do tecido conjuntivo adjacente.
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Partes do esqueleto humano.

1-CABEÇA
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Partes do esqueleto humano.
2-TRONCO: formado pela coluna vertebral, costelas e osso esterno. 
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Partes do esqueleto humano.

3-MEMBROS INFERIORES

E SUPERIORES
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Tipos de ossos

LONGOS: São mais compridos do que largos. Ex. Fêmur

CURTOS: Comprimento e largura aproximados. Ex. Rótula

CHATOS: Finos em forma de lâminas. Ex. Ilíaco

IRREGULARES: Apresenta uma morfologia complexa não encontrando 

correspondência em formas geométricas conhecidas. Ex. Vértebras



Sistema tegumentar

Pele e anexos

FUNÇÕES DA PELE:

 Envolve e protege órgãos e tecidos;

 Barreira contra a entrada de micro-organismos;

 Impede a perda de água para o meio externo;

 Controla a temperatura corporal;

 Função excretora através do suor;

 Apresenta células relacionadas com os sentidos (frio, 

calor, pressão e tato);



Sistema tegumentar

Pele e anexos
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Organização anatômica da pele
1- EPIDERME : Tecido epitelial de revestimento estratificado
pavimentoso queratinizado ( tecido avascularizado)

Camada córnea: células mortas, sem núcleo e com muita queratina.

Camada Granulosa: Células repletas de grânulos de queratina.

Camada Espinhosa: Células com prolongamentos que as mantêm unidas.

Camada basal: Originadas na camada basal e se movem para cima.

2-DERME: Tecido conjuntivo propriamente dito denso não modelado.

(região vascularizada, com terminações nervosas e fibras musculares)

Obs. Na pele também encontramos as glândulas sudoríparas e
sebáceas.



Sistema tegumentar
Receptores sensoriais

Na pele encontramos ramificações de fibras nervosas que

apresentam funções sensoriais. São capazes de receber

estímulos mecânicos(mecanorreceptor), de pressão, de

temperatura(termorreceptores) ou de dor (nocirreceptor).

Receptores de Krause Frio

Receptores de Ruffini Calor

Terminações nervosas livres Dor

Discos de Merkel Tato e pressão

Receptores de Vater-Pacini Pressão forte

Receptores de Meissner Tato
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Receptores sensoriais
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Apêndices da pele

 Unhas: placas de queratina localizadas nas pontas dos

dedos que ajudam a agarrar objetos.

 Pelos: formados de queratina e restos de células

epidérmicas mortas compactadas e se formam dentro do

folículo piloso.

 Cabelos: espalhados pela cabeça crescem graças às

células mortas queratinizadas produzidas no fundo do

folículo; elas produzem queratina, morrem e são

achatadas formando o cabelo.


