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EMENTA:  
Bases da Anatomia Humana. Conceitos Gerais e detalhados de Anatomia Sistêmica, 
Descritiva, Topográfica e Médico-Cirúrgica relativas aos Sistemas Reprodutor, 
Tegumentar, Locomotor e Nervoso. Relaciona as características anatômicas nas 
diferentes raças e suas modificações em relação ao meio ambiente. 
 

OBJETIVOS: 
Compreender os conceitos de normalidade, variação e anormalidade. Os tipos de 
Anatomia - Sistêmica, Descritiva, Topográfica e Médico-Cirúrgica e conceituar e 
aplicar com propriedade a Nomenclatura Anatômica, os planos de construção, 
posição, delimitação, secção e descrição anatômica. 
Capacitar os estudantes para correlacionar forma, função, elementos descritivos 
gerais e específicos, aspectos topográficos e aplicações básicas dos Sistemas 
Reprodutor Masculino e Feminino, com seus órgãos, estruturas que os compõem e 
sustentam, como se relacionam e onde se localizam. 
Compreender a correlação entre forma, função, elementos descritivos gerais e 
específicos, aspectos topográficos do Sistema Tegumentar, com seus órgãos, 
estruturas que os compõem e sustentam, como se relacionam e onde se localizam. 
Compreender a correlação entre forma, função, elementos descritivos gerais e 
específicos e aplicações básicas do Sistema Nervoso, com seus órgãos/ estruturas 
macroscópicas, que os compõem, sustentam, como se relacionam e onde se 
localizam, conhecendo forma, função das Meninges, Líquor e Vascularização do 
SNC, do Tronco Encefálico, do Sistema Espinhal e Medula Espinhal, do Cerebelo e 
do Diencéfalo, do Telencéfalo e Núcleos da Base, e do Sistema Crânico. 
Compreender a correlação entre forma, função, elementos descritivos gerais e 
específicos, aspectos topográficos e aplicações básicas do Sistema Locomotor – 
ósteo-articular e muscular -, com seus órgãos, estruturas que os compõem e 
sustentam, como se relacionam e onde se localizam, integrando conhecimentos 
embriológicos, anatômicos, histológicos e funcionais úteis aos Movimentos Vitais. 
Correlacionar, forma, função e aplicações básicas dos sistemas nervoso, úteis à 
Sustentação e Controle Vitais. 
 

UNIDADES DE ENSINO: 
Módulo I – Base da Anatomia 

Unidade I - Vida. Tipos de anatomia. Bases da Anatomia Sistêmica, Descritiva, 



Topográfica e da correlação Morfofuncional. Nomenclatura anatômica. Planos de 
construção, divisão e movimento. Conceitos de normalidade, variação e 
anormalidade. 
Unidade II - Sistema Reprodutor: forma, função, elementos descritivos gerais e 
específicos, aspectos topográficos dos Sistemas Reprodutor Masculino e Feminino, 
com seus órgãos, estruturas que os compõem e sustentam, como se relacionam e 
onde se localizam. 
Unidade III - Sistema Tegumentar: forma, função, elementos descritivos gerais e 
específicos, aspectos topográficos do Sistema Tegumentar, com seus órgãos, 
estruturas que os compõem e sustentam, como se relacionam e onde se localizam. 
Unidade IV - Sistema Locomotor: Esqueleto, Ossos, Articulações e Músculos. 
Forma, função, elementos descritivos gerais e específicos, aspectos topográficos do 
Sistema Locomotor – ósteo-articular e muscular, com seus órgãos, estruturas típicas 
que os compõem e sustentam, suas classificações, como se relacionam e onde se 
localizam.  
Unidade V - Sistema Nervoso I: Neuroanatomia macroscópica – Princípios gerais. 
Nomenclatura; embriogênese; filogênese; ontogênese; organização morfo-funcional; 
conceito de tecido nervoso (neurônios e neuróglia); conceitos e classificações (SN 
central/periférico, SN somático/visceral, SN crânico/espinhal); substância branca e 
cinzenta. 
Unidade VI - Sistema Nervoso II: Meninges, líquor e vascularização. Conceito; 
sistema ventricular; formações da duramáter; seios da dura-máter; disposição; 
espaços intermeníngeos e conteúdo; liquor; formação e absorção; vascularização do 
SNC (sistema vertebro-basilar e carotídeo; polígono arterial do encéfalo; drenagem 
venosa). 
Unidade VII - Sistema Nervoso III: Sistema Nervoso Periférico I – Sistema espinhal: 
Nervos Espinhais e Plexos (cervical, braquial e lombosacral). Origens do nervo 
espinhal (no SNC e esquelética); gânglio da raiz dorsal; organização e formação dos 
plexos (cervical, braquial e lombossacral); principais nervos; território motor e 
cutâneo; e macroscopia da medula espinhal. Localização; limites; extensão; 
topografia vertebro-medular; sulcos; fissuras; septos; organização e disposição das 
substâncias branca e cinzenta; funículos; colunas; conceito de segmentos medulares; 
conceito de núcleos medulares; cauda equina; cavidade interna; formação do nervo 
espinhal (radículas, raízes, ramos); Sistema espinhal e medula espinhal. 
Unidade VII - Sistema Nervoso IV: Tronco encefálico (bulbo, ponte e mesencéfalo). 
Composição; limites; sulcos; fissuras; tubérculos; áreas; divisões; cavidades internas 
(IV ventrículo e aqueduto cerebral); comunicações com o espaço subaracnoide; 
origens aparentes dos nervos crânicos (no SNC e esquelética); organização e 
disposição da substância cinzenta e branca; fossa rombóidea (sulcos, estruturas, 
áreas). 
Unidade VIII - Sistema Nervoso V: Macroscopia do Cerebelo. Organização; folhas; 
vérmis; hemisférios; lobos; sulcos; fissuras; faces; classificações (filogenética e 
ontogenética); conexões; pedúnculos; núcleos; distribuição das substâncias cinzenta 
e branca; córtex; e do diencéfalo. Localização; limites; sulcos; subdivisões 
(epitálamo, subtálamo, hipotálamo, tálamo, metatálamo); núcleos; comissuras. 
Unidade IX - Sistema Nervoso VI: Macroscopia do Telencéfalo e núcleos da base. 
Faces; hemisférios; lobos; lóbulos; sulcos; giros; comissuras; disposição das 
substâncias branca e cinzenta; córtex; áreas corticais primárias; núcleos; cápsulas 
(interna, externa, extrema). 
Unidade X - Sistema Nervoso VII: Sistema Nervoso Periférico II – sistema crânico: 
nervos crânicos – origem, formação e estrutura. Formação; núcleos (origem real); 
fibras (classificação funcional e destino); trajeto; origens (aparente no SNC e 
esquelética). Sistema Nervoso Autônomo Simpático e Parassimpático. 
Unidade XI - Processo avaliativo do Módulo I com instrumentos de avaliação visando 



a cognição, as habilidades práticas e as atitudes, com revisita ao processo de forma 
dialogada envolvendo decentes e discentes. 
 

Módulo II - Neuroanatomia 
Unidade XII - Esqueleto axial – Ossos e articulações. Estruturas típicas que o 
compõe, seus acidentes, posição anatômica, classificações morfológica e funcional, 
como se relacionam e onde se localizam. 
Unidade XII - Membro superior I – Ossos e articulações. Estruturas típicas que o 
compõe, seus acidentes, posição anatômica, classificações morfológica e funcional, 
como se relacionam e onde se localizam.  
Unidade XIV - Membro superior II – Composição dos seus músculos, com ação, 
origem e inserção, compartimento e seus vasos e nervos. 
Unidade XV - Membro inferior I – Ossos e articulações. Estruturas típicas que o 
compõe, seus acidentes, posição anatômica, classificações morfológica e funcional, 
como se relacionam e onde se localizam. 
Unidade XVI - Membro inferior II – Composição dos seus músculos, com ação, 
origem e inserção, compartimento e seus vasos e nervos. 
Unidade XVII - Processo avaliativo do Módulo II com instrumentos de avaliação 
visando a cognição, as habilidades práticas e as atitudes, alcançadas pelos 
discentes, com revisita ao processo, de forma dialogada, envolvendo decentes e 
discentes.  

 

METODOLOGIA DE ENSINO:  
Orientação teórica sistematizada, expositiva de forma dialogada, para turma toda. 
Atividade de Instrutoria em laboratório - estudo teórico/prático em grupos, com 
metodologias ativas de ensino/aprendizagem e supervisão docente. Estudo livre com 
apoio docente no Anatômico. Seminários, dinâmica de grupos. 
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