Corpo humano
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Traços especiais

IMAGENS: SHUTTERSTOCK E ISTOCK
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Nunca escurece!
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Carpo

Metacarpo

Falanges

POR DENTRO
Os ossos das mãos
estão divididos em
três partes: carpo,
metacarpo e falanges.
O carpo possui oito
ossos articulados
entre si; o metacarpo
é formado por cinco
ossos longos,
semelhantes entre
eles; e as falanges
são os ossos dos
dedos (duas falanges
no polegar e três
falanges nos
outros dedos).
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