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Apresentação
Este livro foi produzido pela aluna de Graduação em Biomedicina
Emily Thalia Teixeira da Silva e professores do Curso de Biomedicina
da Universidade Paulista – UNIP.
Este material tem como objetivo auxiliar no ensino de Anatomia
Humana, utilizando imagens radiográficas para relembrar as principais
estruturas anatômicas estudadas em aulas práticas.
Durante o desenvolvimento destas atividades, houve muita reflexão
para que este produto pudesse realmente ajudar alunos e professores
em aulas práticas e teóricas de diferentes níveis de ensino. Foi um
material desenvolvido com muito carinho e afinco por todos os
envolvidos.
Esperamos que você, leitor, tenha uma aprendizagem muito didática e
interativa, utilizando este livro como um guia de atividades para
localizar as partes do esqueleto humano propostas, no intuito de
facilitar a memorização de diferentes estruturas anatômicas.

Emily Thalia Teixeira da Silva,
Prof. Dr. Renato Massaharu Hassunuma,
Profa. Dra. Patrícia Carvalho Garcia e
Profa. Dra. Sandra Heloísa Nunes Messias.
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Figura 1 - Incidência anteroposterior do crânio.

Localize as seguintes estruturas anatômicas:
Osso frontal | Osso parietal | Osso temporal | Osso zigomático |
Maxila | Mandíbula: corpo, ramo, côndilo, ângulo | Órbita | Osso nasal
| Cavidade nasal | Septo nasal | Cavidade bucal | Seio frontal | Seios
maxilares | Dentes superiores e inferiores | Vértebras cervicais |
Tecidos moles
13

Figura 2 - Incidência lateral do crânio.

Localize as seguintes estruturas anatômicas:
Osso frontal | Osso parietal | Osso temporal | Osso zigomático | Osso
occipital | Osso lacrimal | Maxila | Mandíbula: corpo, ramo, côndilo,
processo coronoide, ângulo | Osso palatino | Osso esfenoide | Sela
túrcica | Dentes superiores e inferiores | Vértebras cervicais |
Articulação temporomandibular | Sutura sagital | Sutura coronal |
Órbita | Cavidade nasal | Cavidade bucal | Seio frontal | Tecidos moles

14

Figura 3 - Incidência panorâmica dos dentes.

Localize as seguintes estruturas anatômicas:
Maxila | Mandíbula: corpo, ramo, processo condilar, processo
coronoide, ângulo | Dentes: incisivos centrais superiores e inferiores;
incisivos laterais superiores e inferiores; caninos superiores e
inferiores; primeiros pré-molares superiores e inferiores; segundos prémolares superiores e inferiores; primeiros, segundos e terceiros
molares superiores e inferiores | Estruturas dentárias: coroas, raízes e
canais radiculares | Articulação temporomandibular | Cavidade nasal |
Cavidade bucal | Tecidos moles
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Figura 4 - Incidência anteroposterior da coluna cervical.

Localize as seguintes estruturas anatômicas:
Mandíbula | Vértebras cervicais e torácicas: corpo, processos
transversos e processo espinhoso | Clavícula | Costelas verdadeiras |
Escápula | Tecidos moles
16

Figura 5 - Incidência lateral das vértebras lombares.

Localize as seguintes estruturas anatômicas:
Vértebras lombares: corpo vertebral, processo transverso, processo
espinhoso | Cartilagens costais | Tecidos moles
17

Figura 6 - Incidência posteroanterior do tórax.

Localize as seguintes estruturas anatômicas:
Vértebras torácicas| Clavícula | Escápula | Costelas | Pulmões direito e
esquerdo | Coração | Estômago | Cartilagens costais | Espaços
intercostais | Tecidos moles
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Figura 7 - Incidência posteroanterior de ombro esquerdo.

Localize as seguintes estruturas anatômicas:
Cintura escapular| Escápula: acrômio, processo coracoide | Costelas
verdadeiras | Úmero: cabeça, tubérculo maior, tubérculo menor, colo
anatômico, colo cirúrgico, corpo do úmero | Tecidos moles
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Figura 8 - Incidência anteroposterior de ombro esquerdo.

Localize as seguintes estruturas anatômicas:
Cintura escapular| Escápula: acrômio, processo coracoide, cavidade
glenoidal, colo, tubérculo infraglenoidal, margem lateral | Costelas
verdadeiras | Clavícula | Úmero: cabeça, tubérculo maior, tubérculo
menor, colo anatômico, colo cirúrgico, corpo do úmero | Tecidos moles
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Figura 9 - Incidência lateral de cotovelo esquerdo.

Localize as seguintes estruturas anatômicas:
Úmero: corpo | Rádio: cabeça, colo, tuberosidade, borda anterior,
borda interóssea | Ulna: incisura troclear, olecrano, corpo, processo
coronoide, tuberosidade da ulna | Tecidos moles
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Figura 10 - Incidência anteroposterior de cotovelo direito.

Localize as seguintes estruturas anatômicas:
Úmero: corpo, crista supracondilar lateral, fossa radial, fossa
coronoidea, epicôndilo lateral, epicôndilo medial, capítulo, tróclea |
Rádio: cabeça, corpo, colo do rádio, tuberosidade | Ulna: corpo,
processo coronoide, olécrano, tuberosidade | Tecidos moles
22

Figura 11 - Incidência oblíqua do cotovelo direito.

Localize as seguintes estruturas anatômicas:
Úmero: corpo, crista supracondilar lateral, fossa radial, fossa
coronoidea, epicôndilo lateral, epicôndilo medial, capítulo, tróclea |
Rádio: cabeça, corpo, colo, tuberosidade | Ulna: corpo, incisura
troclear, processo coronoide, olécrano, tuberosidade | Tecidos moles
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Figura 12 - Incidência dorsoplantar da mão esquerda.

Localize as seguintes estruturas anatômicas:
Falanges: distais, médias e proximais (base, corpo e cabeça) |
Metacarpos | Ossos do carpo: piramidal, escafoide, semilunar,
pisiforme, hamato, capitato, trapézio, trapezoide | Rádio: face anterior,
face articular, processo estiloide | Ulna: cabeça, processo estiloide |
Ossos sesamoides | Tecidos moles
24

Figura 13 - Incidência lateral da mão esquerda.

Localize as seguintes estruturas anatômicas:
Falanges: distais, médias e proximais | Ossos do metacarpo e carpo |
Rádio | Ulna | Ossos sesamoides | Tecidos moles
25

Figura 14 - Incidência oblíqua da mão esquerda.

Localize as seguintes estruturas anatômicas:
Falanges: distais, médias e proximais | Ossos do metacarpo e carpo |
Rádio: face articular, processo estiloide | Ulna: cabeça, processo
estiloide | Ossos sesamoides | Tecidos moles
26

Figura 15 - Incidência dorsoplantar do pulso esquerdo.

Localize as seguintes estruturas anatômicas:
Metacarpos | Ossos do carpo: piramidal, escafoide, semilunar,
pisiforme, hamato, capitato, trapézio, trapezoide | Rádio: corpo, face
anterior, face articular, processo estiloide | Ulna: cabeça, corpo,
processo estiloide | Tecidos moles
27

Figura 16 - Incidência lateral do pulso esquerdo.

Localize as seguintes estruturas anatômicas:
Ossos do metacarpo e carpo | Rádio | Ulna | Tecidos moles
28

Figura 17 - Incidência anteroposterior da pelve.

Localize as seguintes estruturas anatômicas:
Vértebras lombares | Sacro | Ílio: crista ilíaca, espinha ilíaca
posterossuperior, espinha ilíaca anterossuperior, acetábulo, sínfise
púbica, forame obturado | Púbis | Ísquio | Fêmur: cabeça, colo,
trocânter maior, trocânter menor, linha intertrocantérica, epífise
proximal | Tecidos moles
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Figura 18 - Incidência anteroposterior do fêmur esquerdo.

Localize as seguintes estruturas anatômicas:
Ísquio: acetábulo, forame obturado | Fêmur: cabeça (epífise), corpo
(diáfise), colo, trocânter maior, trocânter menor, linha
intertrocantérica, epífise proximal | Tecidos moles
30

Figura 19 - Incidência anteroposterior do joelho direito.

Localize as seguintes estruturas anatômicas:
Fêmur: epífise distal, face patelar, côndilo medial, côndilo lateral,
epicôndilo lateral, epicôndilo medial | Patela | Tíbia: côndilo medial,
côndilo lateral, tuberosidade | Fíbula: cabeça da fíbula, ápice da
cabeça, colo | Tecidos moles
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Figura 20 - Incidência lateral do joelho esquerdo.

Localize as seguintes estruturas anatômicas:
Fêmur: epífise distal, face patelar, côndilo medial, côndilo lateral |
Patela | Tíbia: tuberosidade | Fíbula: cabeça da fíbula, colo | Tecidos
moles
32

Figura 21 - Incidência tangencial da patela.

Localize as seguintes estruturas anatômicas:
Fêmur: face patelar, côndilo medial, côndilo lateral | Patela | Tecidos
moles
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Figura 22 - Incidência lateral do tornozelo direito.

Localize as seguintes estruturas anatômicas:
Tíbia: face articular inferior | Fíbula: maléolo lateral | Calcâneo |
Tálus: cabeça, colo, tróclea | Osso navicular | Tecidos moles
34

Figura 23 - Incidência anteroposterior do tornozelo esquerdo.

Localize as seguintes estruturas anatômicas:
Tíbia: face articular inferior, maléolo medial | Fíbula: maléolo lateral,
fossa do maléolo lateral | Tálus: tróclea | Osso navicular | Ossos do
metatarso | Falanges | Tecidos moles
35

Figura 24 - Incidência lateral do pé direito.

Localize as seguintes estruturas anatômicas:
Tíbia: face articular inferior | Fíbula | Calcâneo | Tálus: cabeça, colo,
tróclea | Osso navicular | Ossos do tarso | Ossos metatarsais: base,
corpo e cabeça | Hálux: falanges proximal e distal | Tecidos moles
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Figura 25 - Incidência dorsoplantar do pé direito.

Localize as seguintes estruturas anatômicas:
Tíbia | Fíbula | Tálus: cabeça e colo | Osso navicular | Osso cuneiforme
medial | Osso cuneiforme intermédio | Osso cuneiforme lateral | Osso
cuboide | Ossos metatarsais: base, corpo e cabeça | Falanges:
proximais, médias e distais (base, corpo e cabeça) | Ossos sesamoides |
Tecidos moles
37

Figura 26 - Incidência oblíqua do pé direito.

Localize as seguintes estruturas anatômicas:
Osso navicular | Osso cuneiforme medial | Osso cuneiforme intermédio
| Osso cuneiforme lateral | Osso cuboide | Ossos metatarsais: base,
corpo e cabeça | Falanges: proximais, médias e distais (base, corpo e
cabeça) | Ossos sesamoides | Tecidos moles
38
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