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EMENTA: Organização anatômica dos sistemas locomotor, nervoso, cárdio-respiratório, urogenital e
digestório  e  endócrino  através  de  um  estudo  teórico  e  prático,  com  observação  das  relações
anatômicas,  vascularização  e  inervação  dos  principais  órgãos  que  compõem  estes  sistemas.
Instrumentação  didático-pedagógica  referente  ao  conteúdo  pertinente  aos  ensinos  fundamental  e
médio.

OBJETIVOS: Conhecer através desta disciplina as bases anatômicas do sistema locomotor, sistemas
nervoso, Cardiorrespiratório, Urogenital, endócrino e digestório humano. 

PROGRAMA: 

 Introdução ao estudo de anatomia. Métodos de estudo de anatomia. Planimetria. Conceito de
normalidade, variações anatômicas, anomalia e monstruosidade. Nomenclatura anatômica.

 Sistema locomotor. Conceito, funções, divisão e tipos de esqueletos, Classificação dos ossos.
Composição  dos  ossos.  Tipos  de  substâncias  ósseas.  Junturas  e  articulações.  Conceito  e
classificação geral. Junturas fibrosas, cartilaginosas e sinoviais. Sistema muscular. Conceito e
variedade  de  músculos.  Componentes  anatômicos  do  músculo  estriado  esquelético.
Classificação dos músculos.  Origem, inserção e  ação dos grupos musculares  funcionais  do
homem. 

 Sistema  nervoso.  Estrutura  geral  do  sistema  nervoso.  Conceito,  Divisão  e  subdivisões.
Construção  integração  e  função  do  sistema  nervoso  -  encéfalo,  tronco  encefálico,  medula
espinhal,  núcleos,  plexos,  nervos  e  gânglios.  Ventrículos  encefálicos,  meninges  e  liquor.
Disposição  da  substância  branca  e  cinzenta.  Grandes  vias  aferentes  e  eferentes.  Sistema
nervoso  somático.  Arco  reflexo.  Cerebelo  –  considerações  sobre  a  estrutura,  conexões  e
funções.

 Sistema  Circulatório.  Conceito,  divisão  e  localização.  Coração,  sistema  de  condução,
morfologia interna e externa. Tipos de vasos sanguíneos do sistema arterial e venoso Sistema
linfático: capilares, vasos troncos. 

 Sistema Respiratório: Conceito e divisão. Vias aéreas superiores e inferiores. Vias respiratórias.
Pulmões e comportamento das serosas torácicas.

 Sistema  Urogenital  -  A cavidade  pélvica.  Anatomia  dos  rins;  vias  excretoras  e  da  bexiga
urinária.  Vascularização  e  circulação  renal.  –  Anatomia  do  sistema  reprodutor  feminino  e
masculino. Órgãos internos e externos do sistema genital. 

 Sistema Digestório - Generalidades sobre serosas abdominais. Conceito e divisão do sistema digestório
e órgãos anexos. Faringe,  esôfago,  estômago. Intestino delgado e grosso,  aspectos morfofuncionais.
Anexos do tubo digestório, fígado, vesícula biliar, pâncreas, glândulas salivares.

 Sistema endócrino. Anatomia do hipotálamo e a regulação endócrina. Anatomia da hipófise, 
glândulas paratireoides, timo, glândulas suprarrenais e glândula pineal
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