Corpo humano
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O que é?

Chamamos de crânio o pedaço
do esqueleto humano que
forma a cabeça. Ele pode
ser dividido em duas partes:
o neurocrânio e os ossos da
face (ou viscerocrânio). Nos
vertebrados (bichos que
têm coluna vertebral),
como nós, o crânio fica
acima da coluna. A principal
função dele é armazenar
e proteger o cérebro.

OSSO PARIENTAL
(o maior do crânio)

Supercompetente

OSSO LACRIMAL
(o menor do crânio)

Mas as funções do crânio
não se limitam ao cérebro.
Ele também comporta
órgãos responsáveis por
alguns sentidos, como os
olhos (visão) e os ouvidos
(audição). Ainda ficam
no crânio as aberturas para
a passagem de ar, comida
e os dentes.

Números da sua cabeça

A estrutura do crânio é formada
por 22 ossos: 14 na face e oito no
neurocrânio. Os ossos do neurocrânio
se unem como um quebra-cabeça. Mas
essas junções do neurocrânio não se
movem, como acontece nos cotovelos,
por exemplo. Graças a isso, ele tem a
resistência necessária para proteger o
cérebro. Já a mandíbula, que é móvel,
faz parte do viscerocrânio.

Crescer, crescer!

MANDÍBULA

Enquanto ainda somos um
embrião (até mais ou menos
a oitava semana de gestação),
o neurocrânio é formado por
cartilagem. À medida que
crescemos, a região começa a
se calcificar. Na idade adulta, o
neurocrânio já está totalmente
rígido. Esse processo é essencial
para que o cérebro se desenvolva
sem qualquer impedimento
pelo caminho.

Cola especial

Ih, bateu!

Dar aquela batida na cabeça,
sem querer, acontece com todo
mundo. Mas você sabia que a dor
no local não vem do crânio? O
que dói são as estruturas da área
que recebeu a pancada, como a
pele e os músculos. Já em uma
fratura de osso, a dor vem do
periósteo, que reveste a região
e mantém o osso saudável.
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Mesmo estando em uma espécie de
quebra-cabeça, a estrutura do crânio
não se solta porque está unida por
articulações fibrosas. Ele também
está apoiado na coluna cervical, sobre
a vértebra atlas – ela permite que o
crânio se mova para frente e para
trás. E, como o atlas está acima de
outra vértebra, também torna
possível o movimento que o crânio
faz de um lado para o outro. Já para
manter a cabeça firme, há o apoio
dos músculos e ossos do pescoço.
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