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ROTEIRO DE SISTEMA ARTICULAR 

 
 

1- Articulações fibrosas: (tecido interposto: conjuntivo fibroso) 

 Suturas: sagital, coronal, escamosa, lambdóidea 

 Sindesmose tíbiofibular distal 

 Gonfose dento-alveolar 
 

2- Articulações cartilaginosas: (tecido interposto:cartilagem hialina ou fibrocartilagem) 
 

 Sincondrose: disco epifisário, esfeno-occipital  

 Sínfise: discos intervertebrais com núcleo pulposo e anel fibroso; Sínfise púbica.  
          

3- Articulações sinoviais: (tecido interposto: líquido sinovial) 
 

Estruturas envolvidas: 

 Cápsula articular 

 Membrana sinovial 

 Líquido sinovial 

 Cavidade articular 

 Ligamentos intra-articular e capsulares 

 Discos e meniscos 
 
Identificar: 

 As principais articulações sinoviais dos membros superiores e inferiores como: art. 
do ombro, do cotovelo, do punho, da mão, do quadril, do joelho, do tornozelo, do 
pé e ossos relacionados. 
 

1. Quadril 

 Lig. da cabeça do fêmur 

 Lábio do acetábulo  
 
2. Joelho 

 lig. Cruzado anterior 

 lig. Cruzado posterior 

 lig. Colateral tibial 

 Lig. Colateral fibular 

 lig. Patelar 

 menisco medial, menisco 
lateral,  

 cápsula articular 

 membrana sinovial 

 
 
 
 
 
 

         3-Vértebras 

 Ligamento longitudinal anterior  

 Ligamento longitudinal 
posterior  

 Discos intervertebrais  
  -núcleo pulposo 
  -disco fibroso 

 



 
4.  Ombro 

 lábio glenoidal 

 lig. Coracoacromial 

 cápsula articular 
 
 
 
 

 
5.  Cotovelo 

 lig.anular 

 lig colateral radial 

 ig colateral ulnar 

 cápsula articular 
 

 

 

 
Classificação morfológica das articulações sinoviais: 

 

Plana 

Articulação costovertebral 

Art. acromioclavicular 

Art. intercárpicas 

Art. intertársicas 

Art. sacroilíaca 



Gínglimo 

Art. do cotovelo (entre úmero, rádio e ulna) 

Art. interfalângicas 



Selar 

Art. carpometacárpica do primeiro dedo 

Articulação esternoclavicular 



Elipsóidea 

Art. temporomandibular 

Art. atlantoccipital 

Art. radiocárpica 

Art. metacarpofalângicas 

Art. do joelho (entre fêmur, tíbia e patela) 



Esferóidea 

Art. do ombro ( ou glenoumeral; entre a cavidade glenóide da escápula e a cabeça do 

úmero) 

Art. do quadril (entre o acetábulo do osso do quadril e a cabeça do fêmur) 



Trocóidea 

Art. Atlantoaxial mediana 

Art. radioulnar proximal 

Art. radioulnar distal 

c) Discuta em grupo e identifique exemplos de articulações monoaxiais, biaxiais e triaxiais. 

 

 

 

 

 

 

 



Articulações sinoviais 

 

 

 

 

 

 

Nome da Articulação Classificação 
morfológica 
(forma) 

Movimentos realizados 

 Glenoumeral ou do ombro 
 

  

cotovelo 
 

  

punho ou radiocárpica 
 

  

radioulnar proximal 
 

  

intercárpica 
 

  

carpometacárpicas (ex: 
art. do polegar) 

 

  

metacarpofalângicas 
 

  

interfalângicas 
 

  

coxofemoral 
 

  

Do joelho 
 

  

intertársica 
 

  


