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O osso é o elemento principal da armadura rígida do nosso
organismo. Do conjunto desses organismos duros, resistentes,
esbranquiçados, ligados entre si pelas várias articulações,
deriva o esqueleto, ou seja, a estrutura de suporte, passiva, do
aparelho locomotor.
Num
homem
adulto,
sem
contar
com
os
ossos
supranumerários do crânio (ossos vormianos) e os pequenos
ossos sesamóides do pé e da mão, o esqueleto humano é
composto por 206 ossos, repartidos da seguinte forma:

• membro superior - 64
• membro inferior – 62
• coluna vertebral - 24
• costelas – 24
• face - 14
• crânio – 8
• ossículo do ouvido - 6
• sacro – 1
• cóccix – 1
• osso hióide – 1
• esterno - 1
Em definitivo, podemos compreender os ossos como órgãos
essenciais, embora passivos, do aparelho locomotor, que
funcionam como alavancas sobre as quais actuam, por um
lado, a contracção muscular e, por outro, o peso do corpo e
dos objectos por este transportados.
Os ossos são elementos capazes de suportar um máximo de
resistência com um mínimo de peso em virtude da orientação
das próprias lamelas e neles ocorrem processos metabólicos
contínuos. Representam para o organismo uma rica reserva de
cálcio e fósforo e são os únicos órgãos capazes de poder curarse de eventuais soluções de continuidade com um
restabelecimento integral da estrutura primitiva.
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2. Constituição
dos ossos
Quimicamente, o osso é constituído por duas substâncias: uma
orgânica, a osseína, de constituição glicoproteica, e outra
inorgânica, representada pelos sais minerais, entre os quais
predominam o fosfato de cálcio, o carbonato de cálcio e o
fosfato de magnésio.
Do primeiro componente deriva um certo grau de flexibilidade
e de elasticidade típicas do osso: ao componente mineral são
atribuídas as outras características do tecido ósseo, ou seja, a
dureza, a resistência às solicitações mecânicas e a resistência à
tracção.
Em cada osso, e de fora para dentro, podemos encontrar:

•o periósteo;
•o tecido ósseo propriamente dito;
•a medula óssea.
O periósteo é uma delgada lâmina fibrosa que envolve o osso
e assegura a sua nutrição, já que através dela chegam ao
tecido ósseo os vasos sanguíneos e os nervos. É composto por
duas camadas sobrepostas: a externa, ou superficial, formada
por feixes conjuntivos intimamente entrelaçados, por fibras
elásticas e por muitos vasos sanguíneos; a interna, ou
profunda, formada por fibras elásticas, por delgadas fibras
conjuntivas ou por nervos e vasos sanguíneos de calibre mais
pequeno que penetram na profundidade do tecido ósseo para o
nutrir e lhe conferir sensibilidade.
O tecido ósseo propriamente dito é sempre constituído por
uma porção externa cortical compacta e polida, e por uma
porção interna ou profunda esponjosa. Para a sua formação
concorrem as células ósseas (osteocitos) e a rede fibrilhar
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colagéna, a substância glicoproteica impregnada de sais
minerais de cálcio e de magnésio.

Os osteocitos derivam directamente dos osteoblatos e alojamse em lacunas microscópicas escavadas na espessura do osso.
São providos de prolongamentos citoplasmáticos delgados e
compridos, que se introduzem em pequenos canais
microscópicos
originados
nas
lacunas
ósseas
acima
mencionadas.

A imagem demonstra um corte de tecido ósseo compacto com os seus
componentes:
• complexo de Havers (representa a unidade morfofuncional do tecido
ósseo);
• lacunas ósseas (contêm os osteocitos);
• canais de Havers (dispostos no centro dos complexos homónimos,
colocam-nos em comunicação entre si).
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A medula óssea é uma substância gelatinosa mole, amarela
ou vermelha, contida no interior do canal medular situado na
porção central dos ossos longos ou nas cavidades internas dos
outros ossos.

É constituída por um fino entrançado conjuntivo percorrido por
vasos, rico de gordura e de vários outros tipos de células.
Respeita-lhe a essencial função hematopoiética.
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Em virtude da sua estrutura característica, o osso é capaz de
responder adequadamente às solicitações mecânicas de
pressão, flexão e tracção e é, pois, perfeitamente, adaptado à
função a que é destinado, que é a de constituir um sistema de
sustentação para o nosso corpo.
Em todos os ossos, de facto, a disposição das lamelas que o
compõem, aparentemente irregular, tem a função estética do
mesmo osso. Reconhecem-se que as lamelas adquirem
direcção igual à das forças que devem suportar: assim, por
exemplo, nos ossos longos das pernas e das coxas, a direcção
dessas lamelas é vertical, porque é em sentido vertical que
sobre os ditos ossos assenta o peso do corpo em posição
erecta.
O osso não deve ser entendido como uma estrutura estável ou
estática. Ele, como qualquer outro tecido, nunca permanece
igual, renova-se, isso sim, permanentemente com um
incessante trabalho de demolição e de reedificação que lhe
modifica a forma e a estrutura e o adapta às exigências do
momento.
Durante
o
desenvolvimento
esquelético,
prevalecerão
obviamente os processos destrutivos predominantes com o
avanço da idade. Mas mesmo nos anos de mais activa
construção não faltam processos de destruição do osso,
sobretudo nas pessoas de menor carga de peso, assim como
na idade involutiva não cessam os processos regenerativos.
Este processo contínuo de transformação e de modelação na
arquitectura do tecido deriva da acção proliferativa dos
osteoblastos presentes no periósteo mais profundo e no
interior do tecido ósseo propriamente dito, a que competem os
processos de edificação e da acção contrária dos osteoclastos a
que competem os processos de destruição mediante o
mecanismo da chamada reabsorção lacunar ou osteolise.
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Nas primeiras fases de desenvolvimento do corpo humano, ou
seja, nas primeiras fases da vida intra-uterina, os ossos não
existem. No seu lugar, encontramos esboços de tecido mais ou
menos mole, de origem mesenquimatosa, constituídos alguns
por tecido conjuntivo e outros por tecido cartilagíneo.

4. Processos de
ossificação

Tanto uns como outros, para se tornarem verdadeiros ossos,
sofrem um processo de ossificação que será chamado de
membranosa, para os esboços conjuntivos. e cartilagínea,
ou encondral, para os esboços cartilagíneos. O primeiro tipo
de ossificação encontramo-lo tipicamente nos ossos da
abóboda craniana, do esqueleto facial, nas duas clavículas,
enquanto a ossificação encondral é mais generalizada e
encontramo-la em todos os outros ossos.
Na ossificação membranosa das membranas primitivas de
tecido conjuntivo nascem os centros de ossificação e nestes se
inicia o processo de transformação das células conjuntivas em
osteoblastos. O processo desenvolve-se a partir de um ou mais
centros e termina com a total substituição do tecido conjuntivo
por tecido ósseo.
Na ossificação encondral os ossos são precedidos inicialmente
por esboços de tecido de cartilagíneo que depois regridem e
deixam no seu lugar o verdadeiro tecido ósseo. Este processo
desenvolve-se em vários centros de ossificação, formados cada
um por um grupo de osteoblastos levados pelo sangue até ao
seio da massa cartilagínea destinada a desaparecer.
Nos ossos longos ocorrem dois tipos de ossificação, um a cargo
da diáfise, que se exprime por um processo de endocondral e
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pericondral, o outro a cargo das epífises, que se ossificam por
um mecanismo osteogénico independente.

A realização destes fenómenos osteogénicos é já evidente nos
primeiros 4 ou 5 meses da vida fetal e progride segundo uma
ordem bem determinada desde o momento da concepção. Mas
mesmo depois do nascimento, o osso continua a crescer em
comprimento, graças à actuação de uma outra entidade de
natureza cartilagínea a cartilagem de conjugação
metafisária.
Esta formação interpõe-se entre a epífise e a diáfise dos ossos
longos, mantém-se muito tempo depois de o restante osso ter
completado a sua ossificação e tem a função de promover o
desenvolvimento longitudinal do mesmo osso, graças a uma
incessante actividade proliferativa. O crescimento em
comprimento do esqueleto só pára quando se completa a união
definitiva das epífises à respectiva diáfise, momento em que o
indivíduo terá atingido a sua estatura definitiva.
Convém ainda referir que, como qualquer outro tecido,
também o tecido ósseo está submetido a influências de
natureza neurovegetativa e vitamínica, hormonal, alimentar,
hereditária, que condicionam o seu metabolismo e,
consequentemente, o seu desenvolvimento.
Basta recordar a importância da Vitamina D, que facilita a
fixação de sais de cálcio, de origem sanguínea, nos ossos, a
hormona paratireoideia, cuja influência nas trocas de sais de
cálcio é indiscutível, as hormonas testiculares e ováricas, que
inibem a actividade das cartilagens metafisárias e, portanto,
inibem o crescimento, entre outras.
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A vermelho são indicadas as cartilagens mais importantes do esqueleto. De
cima para baixo:
• pavilhões auriculares
• asa do nariz
• laringe
• vias respiratórias superiores
• cartilagens costais
• cartilagens intervertebrais e de todas as articulações.
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5. Morfologia dos
ossos
No que diz respeito à morfologia, o osso pode pertencer a um
dos seguintes grupos:

•

osso longo (fémur, úmero, rádio, cúbito, tíbia,
perónio, etc...). Categoria caracterizada por duas extremidades
(uma epífise superior, ou proximal, e uma epífise inferior, ou
distal), geralmente mais volumosas do que os restantes
segmentos e constituídas por tecido ósseo esponjoso, cujas
lamelas distanciadas circunscrevem pequenas cavidades
contendo medula óssea, por um corpo, ou diáfise, geralmente
triangular, situado entre as duas epífises e formado por tecido
compacto com lamelas intimamente ligadas, tendo na parte
média o canal medular cheio de medula, e pelas metáfises, ou
seja, as zonas onde se encontra a cartilagem de crescimento
situada precisamente entre cada extremidade do canal
medular e a respectiva epífise;

•

osso largo, ou chato (abóbada craniana, osso ilíaco,
etc...). Neste tipo de osso, a largura e o comprimento
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prevalecem sobre a espessura. É constituído essencialmente
por duas lâminas de tecido compacto, entre as quais se
interpõe uma camada de tecido esponjoso.

• osso

breve, ou curto (vértebras, carpo, tarso,
etc...). Com as três dimensões relativamente equilibradas, é
formado à periferia por tecido compacto e ao centro por tecido
esponjoso.
Na superfície externa das maior parte deste tipo de ossos, que
pode ser rugosa, lisa ou muito polida, encontram-se saliências
ou eminências de várias formas e tamanhos, chamadas
apófises, que se distinguem em articulares (côndilos) e não
articulares, consoante representem, respectivamente, zonas
articulares ou áreas de inserção para tendões e músculos ou,
mais simplesmente, pontos de resistência do próprio osso.
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O PORTAL SAÚDE é um portal agregador de conteúdos
relacionados com as áreas ligadas à Saúde.
O PORTAL SAÚDE disponibiliza, entre os seus conteúdos, um
Directório de Empresas do ramo, com o intuito de proporcionar
aos seus utilizadores um fácil e rápido acesso a contactos
relevantes do sector.
O PORTAL SAÚDE propõe-se a ser
ferramenta on-line de apoio ao utilizador.

uma

indispensável

Contactos:
Rua Braancamp, 52 - 4º
1250-051 Lisboa
Tel: 212476500
e-Mail: geral@oportalsaude.com
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