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ARTICULAÇÕES

JUNTURAS OU ARTROSES

* União entre dois ou mais ossos, entre osso e

cartilagem ou entre osso e dente; permitindo execução

de movimentos amplos, restritos ou nenhum movimento.



ARTICULAÇÕES

CLASSIFICAÇÃO ESTRUTURAL

✓ Presença ou não de espaço entre os ossos
✓ Tipo de tecido conjuntivo que une os ossos

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL

✓ Amplitude de movimento



ARTICULAÇÕES

CLASSIFICAÇÃO ESTRUTURAL

1. ARTICULAÇÕES FIBROSAS

•Tecido conjuntivo fibroso
•Não há cavidade sinovial

2. ARTICULAÇÕES CARTILAGINOSAS

•Tecido cartilaginoso
•Não há cavidade sinovial

3. ARTICULAÇÕES SINOVIAIS

• Há cavidade sinovial 
• Cápsula articular



ARTICULAÇÕES

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL

1. SINARTROSE  Articulação imóvel

2. ANFIARTROSE  Articulação pouco móvel

3. DIARTROSE  Articulação com movimentos amplos



ARTICULAÇÕES FIBROSAS

SUTURAS

Articulação fibrosa composta por fina camada de

tecido conjuntivo denso que une os ossos do crânio

Classificadas  Sinartroses





ARTICULAÇÕES FIBROSAS

SINDESMOSES

- Comparada à sutura há maior distância entre os

ossos que a compõem.

- Tecido conjuntivo fibroso aparece como feixe

(ligamento) ou lâmina (membrana interóssea)

Permitem algum movimento  Anfiartroses





ARTICULAÇÕES FIBROSAS

GONFOSES

Estrutura coniforme encaixa-se em uma depressão

óssea

 Encaixe entre as raízes dos dentes e alvéolos do

maxilar e mandíbula

Classificadas  Sinartroses





ARTICULAÇÕES CARTILAGINOSAS

SINCONDROSES

Articulação cartilaginosa, onde o tecido conjuntivo é

cartilagem hialina

Classificada  Sinartrose

 Ex.: Articulação 1a costela e o manúbrio (esterno)





ARTICULAÇÕES CARTILAGINOSAS

SÍNFISES

Disco plano de fibrocartilagem que faz a ligação entre

os ossos

 Exs.: - Sínfise púbica

- Junção manúbrio esternal com o corpo do esterno

Classificadas  Anfiartroses





ARTICULAÇÕES SINOVIAIS

Organização estrutural:

1. CAVIDADE SINOVIAL OU ARTICULAR

Espaço virtual onde se encontra o líquido sinovial

2. CARTILAGEM ARTICULAR

Recobre a superfície dos ossos tornando-as lisas e

escorregadias sem uni-los.

* São diartroses



ARTICULAÇÕES SINOVIAIS

3. CÁPSULA ARTICULAR

Envolve a articulação sinovial, formada por 2 camadas:

▪Cápsula fibrosa externa

Tecido conjuntivo denso
Feixes paralelos  ligamentos

▪Membrana sinovial interna

Tecido conjuntivo elástico



ARTICULAÇÕES SINOVIAIS

4. LÍQUIDO SINOVIAL

Secretado  membrana sinovial

Formado  ácido hialurônico (viscosidade) e líquido

intersticial filtrado do plasma sangüíneo

Funções:

 Reduzir o atrito

 Nutrição dos condrócitos

 Retirar os restos metabólicos



ARTICULAÇÕES SINOVIAIS

DISCOS OU MENISCOS INTRARTICULARES

Discos fibrocartilaginosos interpostos às superfícies

articulares

Funções:

 Melhor adaptação das superfícies que se

articulam (amortecedores)

 Auxiliam fluxo do líquido sinovial para áreas de

maior atrito.







TIPOS DE ARTICULAÇÕES SINOVIAIS

ARTICULAÇÕES PLANAS

Superfícies  planas ou ligeiramente encurvadas

Ex.: articulações intercárpicas, intertársicas,

esternoclaviculares.

✓ Não axiais  permitem movimento de

deslizamento





TIPOS DE ARTICULAÇÕES SINOVIAIS

ARTICULAÇÕES EM GÍNGLIMO

Articulação em dobradiça  superfície convexa de

um osso encaixa-se na superfície côncava de outro

Ex.: articulações do joelho, cotovelo, tornozelos

✓Monoaxiais ou uniaxiais  permitem

movimento sobre eixo único





TIPOS DE ARTICULAÇÕES SINOVIAIS

ARTICULAÇÕES CONDILARES ou ELIPSÓIDES

- Projeção oval de um osso encaixa-se com a

depressão do outro

Ex.: articulações do punho, metacarpofalangianas

✓Biaxial permite movimento em dois eixos.



TIPOS DE ARTICULAÇÕES SINOVIAIS

ARTICULAÇÕES EM PIVÔ ou TROCÓIDE

- Superfície pontiaguda de um osso articula-se com

um anel (formado parte por osso e parte ligamento).

Ex.: articulação atlanto-axial, radioulnar

✓Monoaxial  permite movimento de rotação





TIPOS DE ARTICULAÇÕES SINOVIAIS

ARTICULAÇÕES ESFERÓIDES

Superfície esférica de um osso se encaixa na

depressão côncava de outro

Ex.: articulações do ombro e do quadril

✓Multiaxiais ou poliaxiais





PATOLOGIAS QUE ACOMETEM AS ARTICULAÇÕES

Artrite Reumatóide

▪Doença auto imune

▪ Atinge primeiro as pequenas articulações (mãos)

▪ Inflamação da membrana sinovial

▪ Destruição cartilagem  tecido conjuntivo fibroso





PATOLOGIAS QUE ACOMETEM AS ARTICULAÇÕES

Osteoartrose (Artrite de desgaste)

▪ Doença articular degenerativa

▪ Substituição cartilagem articular  novo tecido ósseo

▪ Resultante idade, irritação articular, uso e abrasão

▪ Relacionada principalmente com as articulações

sinoviais de suporte de peso (joelhos e quadril)





PATOLOGIAS QUE ACOMETEM AS ARTICULAÇÕES

Artrite Gotosa (Gota)

▪ Altas concentrações de ácido úrico no sangue

▪ Acúmulo nas articulações  inflamação, inchaço e

dor aguda






