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EMENTA:  
Organização e desenvolvimento, descritivo e topográfico, da Cabeça. Face e Pescoço, 
envolvendo revestimento cutâneo, músculos, vasos sanguíneos e linfáticos. Glândulas, 
sistema digestório. Distribuição típica topográfica, e embriologia especial, da face e o 
pescoço e demais relações e componentes, com sua aplicação semiótica. Organização e 
Desenvolvimento do Sistema Cardiovascular e Linfático, com que se relacionam e onde 
se localizam. Forma, função, elementos descritivos gerais e específicos e aplicações 
básicas do Sistema Respiratório, digestório, genito-urinário. Distribuição típica topográfica 
do Abdome, Pelve e Períneo, da parede, do seu conteúdo visceral, espaços, recessos, 
serosas e relações, com suas aplicações semiótica. Elementos descritivos e topográficos 
constituintes do Sistema Endócrino. E ossos. 
 

OBJETIVOS: 

• Conhecer e relacionar as funções e distribuição topográfica especial da Cabeça, 
Face e do Pescoço, com as suas Glândulas Exócrinas/Salivares, com sua 
aplicação semiótica. 

• Conhecer e relacionar a forma, conteúdo e distribuição topográfica especial, do 
Pescoço, com as suas Glândulas Endócrinas, com sua aplicação semiótica. 

• Correlacionar forma, função, elementos descritivos gerais e específicos e 
aplicações básicas do Sistema Cardiovascular e linfático com seus órgãos, 
estruturas, que os compõem, sustentam, relacionam e onde se localizam. 

• Correlacionar forma, função, elementos descritivos gerais e específicos e 
aplicações básicas do Sistema Respiratório, com seus órgãos, estruturas, que os 
compõem, sustentam, relacionam e onde se localizam. 

• Conhecer, com seus componentes conteúdo e divisões o Tórax envolvendo a 
parede, a mama e o mediastino, com suas aplicações. 

• Correlacionar forma, função, elementos descritivos gerais e específicos e 
aplicações básicas da Organização e Desenvolvimento do Sistema Digestório. 

• Conhecer, com suas aplicações e organização topográfica, a parede abdominal, o 
canal inguinal e o períneo, com seus elementos musculares, vasculares e 
nervosos, além da cavidade abdominal e pélvica, com suas divisões, conteúdo, 
peritônio. 

• Correlacionar organização geral e desenvolvimento, forma, função, elementos 
descritivos gerais e específicos e aplicações básicas do Sistema Urinário, com 
seus órgãos, estruturas, que os compõem, sustentam, relacionam e onde se 
localizam. 

 



UNIDADES DE ENSINO: 
Módulo I – A Cabeça, Face, Pescoço e Tórax com Os Sistemas Circulatório e 

Respiratório. 
Unidade I - Sistema Circulatório I  
Organização geral e Desenvolvimento – Coração e Pericárdio.  
Unidade II - Sistema Circulatório II 
Artérias, veias e linfáticos. Constituição e distribuição.  
Unidade III - Cabeça, Face e Pescoço I 
Organização Geral – Boca, Glândulas e Cavidades Paranasais.  
Unidade IV - Cabeça, Face e Pescoço II 
Planos Musculares, superficiais e profundos - Vasos, nervos e linfáticos.  
Unidade V - Sistema Respiratório I 
Organização geral e Desenvolvimento. Faringe, Laringe, Fonação e Mecânica 
respiratória.  
Unidade VI - Sistema Respiratório II 
Pulmões e Pleuras. 
Unidade VII - Tórax  
Parede, espaços e conteúdo.  
Unidade VIII - A Mama.  
Unidade IX - 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: O Aparelho Digestório e Os Sistemas Urinário e Endócrino. 
Unidade I - Sistema Digestório I 
Desenvolvimento e Organização Geral.  Desenvolvimento, forma, função, elementos 
descritivos gerais e específicos e aplicações básicas do Tubo digestivo primitivo e 
anterior – Cavidade peritonial e extraperitoneal, boca, esôfago, estômago, duodeno, com 
seus órgãos, estruturas que os compõem, sustentam - vasos, nervos e linfáticos -, com 
que se relacionam e onde se localizam.  
Unidade II - Sistema Digestório 
Desenvolvimento, forma, função, elementos descritivos gerais e específicos e aplicações 
básicas do Intestino médio e posterior – duodeno, jejunoíleo, colons, sigmoide reto e 
anus, com seus órgãos, estruturas que os compõem, sustentam - vasos, nervos e 
linfáticos -, com que se relacionam e onde se localizam.  
Unidade III - Sistema Urinário 
A Organização geral do sistema urinário, correlacionada com o desenvolvimento genito-
urinário. Descrição e relação topográfica dos rins, ureteres, vasos, nervos e linfáticos, 
bexiga, uretra e sua correlação com os genitais externos. 
Unidade IV - Abdome e Pelve I 
 Organização topográfica da Parede ântero-lateral do abdome, canal inguinal e pelve, 
com seus músculos, vasos e nervos, além da cavidade peritonial, com seus recessos, 
organização esplâncnica, vascular, linfática e nervosa. / Abdome e Pelve II: Diafragma 
pélvico, Períneo anterior e posterior no Homem e na Mulher. 
Unidade V - Processo avaliativo do Módulo II com instrumentos de avaliação visando a 
cognição, as habilidades práticas e as atitudes, com revisita ao processo, de forma 
dialogada, envolvendo decentes e discentes. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO: 
Orientação teórica sistematizada expositiva 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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