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Este capítulo tem o intuito de apresentar o curso, bem como descrever os 

assuntos abordados no mesmo e suas correlações clínicas e aplicabilidade prática 

dos conteúdos de anatomia, fisiologia e biomecânica básicas para acadêmicos e 

profissionais das diversas áreas da saúde, especialmente aquelas que trabalham 

com a prevenção e promoção de saúde, bem como a reabilitação, através de 

movimentos, como profissionais de Educação Física, Fisioterapia e Terapia 

Ocupacional.  

O curso, a pesar de não ser dividido em módulos, é organizado didaticamente 

em quatro tópicos principais com o objetivo de apresentar a anatomia e fisiologia 

do aparelho locomotor. Desta forma, nos primeiros capítulos estaremos estudando 

osteologia e sua importância no aparelho locomotor. A seguir, o conteúdo abordado 

é o de Artrologia, características articulares, classificações articulares e todas as suas 

aplicabilidades e correlações durante os diferentes tipos de movimento. O terceiro 

tópico abordado é o de miologia, onde estudamos as características musculares 
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bem como as propriedades musculares e suas aplicabilidades na prática 

profissional.  

O curso é então encerrado com o último tópico, que abrange os conceitos 

básicos de biomecânica aplicadas ao aparelho locomotor e onde é realizada uma 

correlação entre o aparelho locomotor e suas aplicabilidades práticas voltadas tanto 

para a reabilitação ou prevenção de lesões musculoesqueléticas, assim como para 

os diversos tipos de treinamento.  

 

O tópico de osteologia, primeiro a ser abordado, trata de assuntos básicos do 

sistema esquelético e é dividido em três vídeo aulas e, consequentemente, em três 

capítulos desse e-book. 

Inicialmente, serão abordadas as funções gerais do sistema esquelético, bem 

como sua correlação com os demais sistemas. A seguir, são abordados os conteúdos 

referentes as diferentes substâncias ósseas que compõem os ossos, bem como os 

processos de crescimento, remodelação e mineralização ósseas correlacionando 

com a prática de atividade física e a atuação do efeito piezoelétrico sobre o tecido 

ósseo.  
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A seguir são abordados os temas referentes as possíveis classificações ósseas, 

bem como as características dos ossos longos, principalmente no que se refere as 

placas de crescimento ósseo. 

O conteúdo de osteologia é encerrado então com as divisões topográficas do 

sistema esquelético bem como com os respectivos ossos que compõem cada uma 

de suas subdivisões e suas articulações. Nesse tópico ainda abordamos os conceitos 

de acidentes ósseos e suas aplicabilidades, de forma simples e bastante didática. 

 

 

O conteúdo de artrologia, ou seja, estudo do sistema articular e suas 

classificações, é dividido em quatro tópicos (capítulos e vídeo aulas), onde serão 

abordados, respectivamente, a parte conceitual do sistema articular, bem como 

suas classificações quanto a morfologia e também quanto a mobilidade. 

Inicialmente estudamos, após a introdução ao sistema articular, as 

articulações classificadas como imóveis e morfologicamente, fibrosas, conhecidas 

como suturas ou sindesmoses, assim como suas topografias, funcionalidade e 

correlações clínicas. 
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Após o estudo das articulações imóveis ou fibrosas, estudamos as articulações 

semimóveis, classificadas morfologicamente como cartilaginosas e conhecidas no 

nosso corpo como sínfises ou sincondroses.  

Para fechar o tópico de artrologia, dividido em dois capítulos, estudamos as 

articulações móveis, conhecidas como articulações sinoviais, iniciando pela 

morfologia e características gerais e específicas das articulações sinoviais e 

terminando com o conteúdo referente as classificações das articulações sinoviais 

quanto a sua geometria, tema de extrema relevância para discussão de conteúdos 

aplicados, principalmente para o conhecimento dos trilhos anatômicos de 

movimento.  

 

 

O conteúdo de miologia, ou seja, estudo do sistema muscular, é o conteúdo 

mais extenso do nosso e-book, pois trata da estrutura dinâmica e adaptável do 

nosso aparelho locomotor. Desta forma, esse tópico é dividido em sete capítulos 

onde são abordados todos os conceitos básicos de miologia e suas respectivas 

aplicabilidades tanto para a reabilitação quanto para o treinamento.  

O conteúdo é organizado didaticamente da seguinte forma: 

• Estudo dos tipos de músculo e suas correlações com o sistema nervoso; 
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• Estudo das propriedades musculares dos músculos estriados 

esqueléticos e suas aplicabilidades na reabilitação e treinamento 

muscular; 

• Estudo da fisiologia da contração muscular e microestruturas que 

compõem os músculos estriados esqueléticos; 

• Estudo da inervação dos músculos estriados esqueléticos, tanto da parte 

eferente com correlações com as técnicas de recrutamento de unidades 

motoras para o treinamento e reabilitação, quanto da porção sensitiva 

ou aferente relacionadas aos receptores musculares (fuso 

neuromuscular e órgão tendinoso de golgi – OTG) e suas aplicabilidades 

para os diferentes tipos de alongamento muscular; 

• Estudo dos tipos de fibra muscular esquelética e suas relações com o 

metabolismo e a capacidade adaptativa de cada uma aos diversos tipos 

de treinamento ou tratamento (Fibras do tipo I, Fibras do tipo IIa e Fibras 

do tipo IIb); 

• Estudo das classificações musculares quanto a morfologia e quanto a sua 

relação com as articulações aonde possui capacidade de produzir 

movimento, e; 

• Estudo das classificações funcionais dos músculos estriados esqueléticos 

e a aplicabilidade do trabalho muscular com objetivos de treinamento e 

de reabilitação. 
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Após ter estudado os sistemas que compõem o aparelho locomotor, 

encerramos os conteúdos do nosso e-book abordando os conceitos básicos de 

biomecânica aplica, conceitos esses essenciais tanto para a elaboração de programa 

de treinamento quanto para prescrição e elaboração de programa de 

tratamento/reabilitação, respeitando as características intrínsecas de cada 

indivíduo. 

Os conteúdos referentes a biomecânica básica, estudados de forma aplicada e com 

correlações clínicas, estão divididos em três capítulos da seguinte maneira: 

• Estudo dos conceitos básicos de cinesiologia e biomecânica, introdução 

ao estudo de biomecânica e conceitos básicos e aplicados de cinética e 

cinemática (artrocinemática e osteocinemática); 

• Estudo do sistema de alavancas mecânicas do corpo humano (interfixa, 

interpotente e inter-resistente) e suas correlações com as vantagens 

mecânicas que podem ser oferecidas ao músculo durante o movimento, 

as possíveis desvantagens mecânicas, bem como a relação entre os 

braços de força e braço de resistência com o torque de força que pode 

ser gerado por um determinado músculo; 
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• Estudo das cadeias cinemáticas aberta e fechada (CCA e CCF) e o 

importante conceito de insuficiência muscular ativa e passiva e suas 

aplicabilidades durante o treinamento de força muscular bem como 

durante a aplicação de diferentes técnicas de alongamento muscular.  

 

Encerramos então nosso conteúdo do e-book fazendo algumas correlações 

clínicas bem como demonstrando a aplicabilidade prática dos conteúdos teóricos 

fundamentais para os profissionais que trabalham ou almejam trabalhar tanto com 

reabilitação quanto com o treinamento, os chamados profissionais da saúde 

voltados para o movimento.   
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Neste capítulo fazemos a introdução, ou seja, uma imersão ao nosso 

conteúdo de aparelho locomotor, iniciando pelos conceitos básicos de osteologia, 

mais especificamente, pelas funções gerais do sistema esquelético e suas 

correlações com outros sistemas. 

O sistema esquelético é um importante sistema estudado em anatomia 

humana, e didaticamente o primeiro a ser estudado pois é utilizado como referência 

para o estudo dos demais sistemas, principalmente na associação de 

nomenclaturas. Assim como os demais sistemas, ele não atua sozinho, e tem 

correlações funcionais com diversos outros sistemas, principalmente com os 

sistemas muscular e articular, com os quais forma o que chamamos de aparelho 

locomotor.  

O sistema esquelético é composto, em sua totalidade, por 206 diferentes ossos, 

organizados em três porções denominadas: 

• Esqueleto Axial 


