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MEMBROS SUPERIORES



COMO PREVENIR A OSTEOPOROROSE

• Consuma alimentos ricos em cálcio;
• consuma alimentos que contêm vitamina D;
• exponha-se ao Sol no início da manhã ou no final do dia; o Sol é 
importante na produção da vitamina D;
• habitue-se a praticar alguma atividade física pelo menos três vezes por 
semana;
• consulte o médico regularmente e faça o exame de densitometria 
óssea quando ele o recomendar.
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Em qual etapa necessitamos de cálcio em nossa dieta  

Em todas as idades.

Quando voltamos a necessitar  de quantidade extra de cálcio e por quê?

Após os 35 anos, porque ocorre uma perda progressiva de cálcio, que 
necessita ser reposta.
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OBJETIVOS:
ESTUDAR O QUE SÃO OS MEMBROS INFERIORES?
DESCREVER QUAIS SÃO OS MEMBROS INFERIORES DO 

CORPO HUMANO?
DESTACAR AS PRINCIPAIS FUNÇÕES DOS MMII?



• Os ossos do membro inferior são 
fundamentais para garantir a locomoção, 
equilíbrio e a sustentação do corpo.
• O esqueleto humano pode ser dividido em 

duas grandes partes:
• o esqueleto axial e 
• o apendicular (esse último formado pelos 

membros).
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• Os membros inferiores, tradicionalmente chamados de pernas, apresentam 
como funções básicas a locomoção e a sustentação do peso do corpo.

• Ao garantir a movimentação, esses membros também promovem o equilíbrio.
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No total, os membros inferiores são formados por 
62 ossos, que estão conectados ao restante do 
esqueleto pela cintura pélvica. 
Didaticamente, os ossos desse membro são divididos 
em quatro grupos principais:
Ossos do quadril, coxa, perna e pé.
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Ossos do quadril: 
Formados pelos dois ossos do quadril que se articulam anteriormente ao nível 
da sínfise púbica e posteriormente com o sacro. 
Originalmente, cada um desses dois ossos era formado por ossos separados: 
ílio, o ísquio e o púbis. 
No adulto, esses ossos fusionam-se e esses nomes são usados para designar 
suas partes.
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COXA
• Essa região é formada pela patela e fêmur, o 

maior e mais resistente osso do corpo 
humano. O fêmur dispõe-se de maneira 
inclinada no corpo, não apresentando, 
portanto, uma disposição completamente 
vertical quando o corpo está ereto. 
Observando os dois fêmures do corpo, 
podemos perceber que eles possuem um 
formato leve de V.
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PATELA
• A patela, por sua vez, é um osso pequeno que se articula apenas com o 

fêmur. Sua função é aumentar a ação de alavanca dos músculos do joelho 
e proteger a articulação dessa região.
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PERNA

12

É formada pela tíbia e pela 
fíbula, sendo o primeiro o 
maior osso dos dois.

 A fíbula é o osso mais delgado 
do organismo e dispõe-se de 
forma paralela à tíbia.



PÉ
• Os ossos dos pés são formados pelos ossos 

do tarso, metatársicos e falanges. Os ossos 
do tarso são pequenos e formam um grupo 
de sete ossos: o calcâneo, tálus, navicular, 
cuboide, cuneiforme medial, cuneiforme 
intermédio e cuneiforme lateral. Os ossos 
metatársicos, por sua vez, são um grupo 
formado por cinco ossos longos. Por fim, 
temos as falanges dos pés, que são um 
grupo de 14 ossos longos.
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Para darmos 1 passo, usamos quantos 
músculos?



Para darmos 1 passo, usamos 200 músculos

• Os músculos utilizados para darmos um 
passo envolvem os membros inferiores, 
que seriam o glúteo máximo, quadríceps. 
A musculatura posterior da coxa e a 
panturrilha também são fundamentais. 
Membros superiores, como bíceps e 
deltoides também são usados.
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Qual a importância da panturrilha no corpo 
humano?
Muitos estudiosos a consideram como o segundo coração 
do corpo.
Formada principalmente pelos músculos gastrocnêmico e 
sóleo. Além de ser uma região muscular que auxilia 
constantemente na caminhada (locomoção), postura e 
equilíbrio do nosso corpo, tem a importante função de 
bombear o sangue de volta para o coração, fazendo com 
que o sangue retorne contra a gravidade em direção a ele.
Aquelas famosas dores por falta de circulação podem 
significar que os músculos das pernas não estão sendo 
exercitados o suficiente.
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Você sabia? Quando os músculos da perna 
são resistentes, o cérebro envelhece melhor

Condicionamento do cérebro humano x músculos 

Foi essa a conclusão após uma pesquisa realizada 
por estudiosos da Universidade de Londres.
Segundo o estudo, ao passo que o músculo da 
perna de um indivíduo é resistente, melhor será o 
envelhecimento cerebral dessa pessoa.
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Os pesquisadores estiveram monitorando durante 10 anos 162 mulheres 
juntamente com suas irmãs gêmeas. Por todo esse tempo foram 
observados os hábitos de atividade física e estilo de vida das participantes. 
As voluntárias da pesquisa tiveram que passar por testes de aprendizado e 
memória. Os estudiosos levaram em conta aspectos genéticos
A conclusão do estudo traduz que os músculos dos membros inferiores 
sofreram mais impacto em decorrência de que os mesmos são os maiores 
da estrutura óssea do organismo humano. São esses os músculos essenciais 
à prática de exercícios físicos.
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Para melhorar as atividades de vida diária dos idosos é importante 
a pratica de atividade física. Pesquise sobre os benefícios do 

fortalecimento da musculatura para pessoas com mais de 60 anos.
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