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1. OBJETIVOS

• Subsidiar aos alunos condições para o aprendizado sobre a estrutura e função dos órgãos e sistemas do corpo
humano;
• Que o aluno adquira conhecimentos básicos da organização estrutural do corpo humano, considerando os aspectos
rela�vos à forma, estrutura e função dos diferentes órgãos, para que o mesmo adquira habilidades e competência
para interpretar e discu�r os fenômenos fisiológicos normais, assim como iden�ficar eventuais alterações.

2. EMENTA

Conceitos gerais de Anatomia. Sistema Tegumentar. Osteologia. Artrologia. Miologia. Sistema Circulatório. Sistema
Respiratório. Sistema Digestório. Aparelho Urogenital. Neuroanatomia.

3. PROGRAMA

1. Conceito de anatomia; divisões e enfoques; posição de descrição anatômica; posição rela�va dos órgãos; conceitos
de “normal”, variação anatômica, anomalia e monstruosidade, planos e eixos; princípios de construção do corpo
humano; conceito de sistema e aparelho, homologia e analogia em anatomia; nomenclatura anatômica: epônimos;
nômina anatômica; abreviaturas.
2. Osteologia - conceito de esqueleto; formas; �pos de esqueleto; número de ossos; �pos de ossos; crescimento
ósseo; estrutura dos ossos; fratura, calo ósseo; periósteo; medula óssea.
3. Artrologia - conceito de ar�culação; divisão; caracterís�ca das ar�culações; componentes das ar�culações
sinoviais; classificação das ar�culações e movimentos dos segmentos.
4. Miologia - conceito, classificação e morfologia; classificação funcional dos músculos: agonista e fixador; inervação
e vascularização.
5. Sistema circulatório - conceito de sistema circulatório fechado; conceito dos vasos e suas caracterís�cas; circulação
sistêmica, pulmonar, portal, fetal e colateral; morfologia interna e externa do coração; condução de es�mulos
cardíacos e vascularização cardíaca; anastomoses; circulação colateral; conceito de capilares; conceitos, funções e
principais órgãos do sistema linfá�co”.
6. Sistema respiratório - conceito, divisão e componentes; importância funcional e antropológica do nariz, morfologia
da cavidade nasal e seios paranasais; laringe: cons�tuição, diferenças sexuais, etárias e raciais, car�lagens e funções;
traquéia: conceitos e esqueletopia; brônquios: divisão e estrutura; pulmões: morfologia, pleura, lobos, fissuras, faces,
hilo e pedículo; hematose; referências clínicas.
7. Sistema digestório - conceitos e componentes; boca: conceitos, limites, comunicação e divisões; lábios:
importância funcional e antropológica; palatos: cons�tuição, importância funcional e divisão; dentes: morfologia
�pos e den�ções; língua: morfologia, papilas, importância funcional; faringe: limites e divisão; esôfago: conceitos e
limites, divisões; estômago: morfologia interna e externa; intes�no delgado: limites e tamanho, morfologia geral,
divisão; intes�no grosso: dimensões, divisões, caracterís�cas morfológicas; reto e canal anal; peritônio; �gado:
conceito e situação, morfologia externa, ligamentos; vesícula biliar; pâncreas: morfologia e importância funcional.



8. Sistema urinário - conceito, partes componentes; rim: morfologia e arquitetura; pelve renal e ureter; bexiga:
forma, dimensões, relações, morfologia interna, relação nos dois sexos; uretra: masculina e feminina.
9. Sistema genital masculino - tes�culo e epidídimo: morfologia, localização e migração; ducto deferente: morfologia
e trajeto; reservatório de espermatozoides; vesícula seminal: morfologia, importância funcional e ducto ejaculatório;
escroto; pênis: morfologia, mecanismo de ejaculação; próstata: morfologia, situação e função; uretra masculina:
divisão, morfologia; funículo espermá�co: morfologia, composição e trajeto.
10. Sistema genital feminino - ovários: morfologia e função, situação e meio de fixação; tuba uterina: função, divisão
e morfologia; útero: modificações funcionais; vagina: conceito funções e relações; clitóris: morfologia e situação,
importância funcional; lábios maiores e menores, morfologia, ves�bulo da vagina, hímen.
11. Sistema neural - conceitos geral e funcional do SN; divisões; conceito de substância branca e substância cinzenta;
embriologia; parte central do SN: cérebro, tronco encefálico e medula espinhal; conceito de córtex, núcleo, gânglio,
giro, sulco e nervo; esquema geral da parte central do SN; áreas cor�cais, núcleos, ventrículos, medula espinhal,
bulbo, ponte mesencéfalo, cerebelo, diencéfalo e telencéfalo; envoltórios, líquor e vascularização: importância clínica
e funcional; parte periférica do SN: conceito de nervos cranianos e espinhais; parte autônoma do SN: conceito e
divisões, considerações farmacológicas e anatômicas.
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