


Anatomia do Sistema ósseo e muscular
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❑Exposição do conteúdo

❑Coluna Vertebral

❑Atividade prática

❑Debates e relatório
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Manter uma boa postura é assumir uma economia de esforço, mantendo as
estruturas e ao mesmo tempo protegendo de suportes contra traumas.

A coluna vertebral é também chamada de espinha dorsal. Superiormente,
ela se articula com o crânio e inferiormente se articula com o osso do quadril
(ilíaco). São quatro as regiões da coluna: cervical (7 vértebras), torácica (12
vértebras), lombar (5 vértebras) e sacro-coccígea (5-4 vértebras).
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As principais curvaturas 
fisiológicas da coluna vertebral 
são:

▪Lordose cervical

▪Cifose torácica

▪Lordose lombar 

▪Cifose sacral 
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• 33 vertebras
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• Vértebra 
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Discos Intervertebrais

• 23 discos intervertebrais; 

• Pouca vascularização;

• Formam cerca de 25% do comprimento total da coluna;

• Função primária proteger a medula espinhal e suas raízes
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• Medula Espinhal
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• Ligamentos 
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• Músculos superficiais e profundos 
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• Hiperlordose

• Hipercifose

• Escoliose

Podem elevar ao uso incorreto de outras articulações:

▪Ombro

▪ Braços

▪Quadril

▪ Joelhos

▪ pés
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CIFOSE

• Aumento anormal da concavidade
posterior da coluna vertebral.

• Causa: a má postura, condicionamento
físico insuficiente.

LORDOSE

• Aumento da concavidade da curva na 
cervical e lombar.
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• É a curvatura lateral da coluna vertebral podendo ser estrutural ou não
estrutural.
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• Escoliose em C e escoliose simples.

Causadas por diferenças de membros inferiores, por musculaturas laterais 
hipertrofiadas e também por posturas erradas adotadas no cotidiano.
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Divisão em grupos pequenos de até 4 alunos e todos debaterem quais
as principais dores na coluna e identificarem quais as possíveis causas.

Entregar um relatório escrito para o professor mediador que utilizara
para avaliação qualitativa.
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Entregar o relatório com capa e com textos complementares 
sobre a Coluna vertebral e suas possíveis lesões.
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Anatomia de Membro Inferior
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