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EMENTA (Tópicos que caracterizam as unidades dos programas de ensino)
Estudo da anatomia humana através de seus sistemas. Estudo da nomenclatura anatômica, planos de
delimitação do corpo humano, sistemas: ósseo, articular, muscular, nervoso, respiratório,
cardiovascular, digestório, urinário e reprodutor masculino e feminino. Neuroanatomia. Estudo dos
processos gerais de desenvolvimento embrionário.
OBJETIVOS (Ao término da disciplina o aluno deverá ser capaz de:)
Ao final da disciplina o aluno deverá ser capaz de:
-caracterizar os processos de formação dos gametas e de fecundação
-descrever os principais acontecimentos do desenvolvimento embrionário humano
-descrever os anexos embrionários quanto a sua estrutura, função e destino
-interpretar os processos do desenvolvimento dos sistemas derivados do ectoderme, mesoderme e
endoderme
-reconhecer e descrever com termos anatômicos a morfologia e posição dos órgãos dos sistemas
orgânicos do corpo humano
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO (Título e descriminação das Unidades)
As divisões do corpo humano, planos e eixos, nomenclatura anatômica.
Unidade I – Embriologia
a. Gametogênese, estrutura dos gametas, reconhecimento entre espermatozóide e óvulo, reação
acrossômica, fusão dos gametas, prevenção de poliespermia
b. Clivagem, formação do blastocisto, implantação, gastrulação e anexos embrionários
c. Neurulação, dobramentos do tubo neural, diferenciação do tubo neural, estruturas derivadas da
ectoderme
d. Mesoderme, diferenciação dos sistemas ósseo, esquelético, muscular, urinário e reprodutor

e. Endoderme e Mesoderme, dobramentos e formação do tubo digestivo e seus derivados, tubo
respiratório e sistema cardiovascular
Unidade II – O sistema nervoso
a. Conceitos e divisão do sistema nervoso: meninges, sistema nervoso central e suas partes,
sistema nervoso periférico, terminações nervosas, gânglios e nervos
Unidade III – O sistema locomotor
a. Conceito, função e tipos de esqueleto, classificação dos ossos e principais ossos
b. Classificação das articulações sua localização e exemplos
c. Tipos de músculo, classificação dos músculos, ação muscular, inervação e nutrição
Unidade IV – O sistema urogenital
a. Sistema urinário: rim, ureter, bexiga, uretra
b. Sistema genital masculino: testículos, epidídimo, ducto deferente, ducto ejaculatório, uretra,
vesículas seminais, próstata, glândulas bulbo-uretrais, pênis e escroto
c. Sistema genital feminino: ovários, tubas uterinas, útero, vagina, órgãos genitais externos
Unidade V – Os sistemas circulatório, respiratório e digestório
a. Conceito e divisão do sistema circulatório, coração: anatomia e funcionamento, tipos de vasos
sanguíneos, circulação do sangue e sistema linfático
b. Conceito e divisão do sistema respiratório: nariz e cavidade nasal, faringe, laringe, traquéia e
brônquios, pulmão e pleura
c. Conceito e divisão do sistema digestório: cavidade bucal, dentes, língua, glândulas salivares,
faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, fígado e pâncreas
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
A avaliação da disciplina será realizada semanalmente em atividades teórico-práticas desenvolvidas
durante as aulas práticas. A nota final da disciplina será calculada pela média das notas das atividades.
APROVAÇÃO (Número dos respectivos documentos – a ser preenchido pela secretaria do
departamento)
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