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PROGRAMA DE DISCIPLINA 

DISCIPLINA: ANATOMIA APLICADA À MEDICINA I CÓDIGO: ANA001 e ANA501 
 

CARGA HORÁRIA TEÓRICA/PRÁTICA: 3h (turma A) e 4h (turma A,B,C e D) = 7h 
 
PRÉ-REQUISITOS: não tem. 
 
EMENTA: 
- Introdução à Anatomia. 
- Estudo dos princípios fundamentais da Anatomia. 
- Anatomia topográfica do dorso, membros superiores e membros inferiores. 
- Reconhecer medidas de prevenção a doenças: traumáticas, cardiovasculares, osteoarticulares, neurológicas e 
outras. 
- Estruturar e discutir situações clínicas. 

OBJETIVOS DA DISCIPLINA: 
 
OBJETIVOS: 
Gerais: 
Ao final do curso de Anatomia Aplicada à Medicina I o aluno deverá ser capaz de: 
. Familiarizar-se com métodos de estudo anatômico; 
 
. Desenvolver o uso apropriado da terminologia anatômica básica; 
 
. Desenvolver conhecimentos básicos dos sistemas orgânicos aplicados à anatomia topográfica; 
 
. Descrever os eventos responsáveis pela postura e movimentos do homem; 
 
. Relacionar dados de conhecimento anatômico c/ diversas situações clínicas; 
 
. Construir um raciocínio clínico lógico a partir dos princípios anatômicos; 
 
. Integrar diversas especialidades em torno de determinada situação.  
 
Específicos: 
- Anatomia topográfica do dorso, membro superior e membro inferior. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

AULAS TEÓRICAS: 

# Unidade I: Introdução ao estudo da Anatomia. 
Conceito. Histórico. Métodos de estudo da Anatomia. Divisão. Nomenclatura anatômica. Planos e eixos. Termos 
de posição e direção. Princípios de construção do corpo humano. Conceito de normal, variação e anomalia. 
Divisão do corpo humano. 
 
# Unidade II: Anatomia Básica. 
Osteologia - generalidades. Junturas - generalidades. Coluna vertebral. Miologia - generalidades. Angiologia - 
generalidades. Linfáticos - generalidades. Sistema Nervoso - generalidades. Nervos espinhais e introdução ao 
estudo dos plexos 
 

# Unidade III: Radiologia aplicada ao ensino da Anatomia 

AULAS PRÁTICAS: 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DAS AULAS PRÁTICAS: 
# Unidade IV: Anatomia topográfica do dorso. 
Estudo dos ossos e articulações do esqueleto axial. Músculos do dorso. Vascularização e inervação do dorso. 



Exame da postura, curvaturas e movimentos da coluna vertebral. Anatomia funcional e aplicada do dorso. 
Anatomia radiológica convencional do esqueleto axial. 
 
# Unidade V: Anatomia topográfica do membro superior. 
Ossos e articulações da cintura escapular e membros superiores. Plexo braquial. Anatomia topográfica do membro 
superior: regiões peitoral, escapular, braquial ventral e dorsal, antebraquial ventral e dorsal, palmar e dorso da 
mão. Anatomia funcional e aplicada do membro superior. 
Anatomia radiológica convencional dos membros superiores. 
 
# Unidade VI: Anatomia topográfica do membro inferior. 
Ossos e articulações da cintura pélvica e membros inferiores. Plexos lombar e sacral. Anatomia topográfica do 
membro inferior: regiões glútea, femoral posterior, femoral ântero-medial, posterior da perna, ântero-lateral da 
perna, plantar e dorso do pé. Postura e locomoção. Anatomia funcional e aplicada do membro inferior. 

Anatomia radiológica convencional dos membros inferiores. 

METODOLOGIA: 
Aulas teóricas expositivas com enfoque na Anatomia aplicada à clínica médica. 
Nas aulas práticas contamos com a colaboração de monitores que são selecionados ao início de cada semestre 
letivo por meio de uma avaliação prática-oral e entrevista, onde são analisados conhecimentos básicos de 
Anatomia Humana, noções gerais dos diversos sistemas orgânicos, Anatomia topográfica do dorso e dos membros 
superiores e inferiores, além da desenvoltura, didática e disponibilidade de horário para efetivo exercício do 
programa. 
A turma de 90 alunos do primeiro período de Medicina é distribuída em 12 grupos com cerca de 8 alunos. Cada 
monitor é responsável, sob supervisão do professor, pelo acompanhamento e orientação de 2 destes grupos, 
facilitando o conhecimento de um grupo mais restrito e tornando a orientação mais individualizada. O que favorece 
também o reconhecimento precoce de alunos que não se integram e não acompanham a turma, permitindo uma 
intervenção preventiva pelo corpo docente. 
O monitor além de auxiliar o professor durante as demonstrações em aulas práticas, objetivando não somente a 
orientação do estudo anatômico em pauta, como também a colaboração no esclarecimento da metodologia e 
sistemática pertinentes ao estudo prático da Anatomia, auxilia também na montagem de exposições didáticas dos 
diversos sistemas orgânicos, no preparo de peças anatômicas e na dissecção de cadáveres para estudo em aulas 
práticas e realização de trabalhos científicos supervisionados pelos professores orientadores. 
 
AVALIAÇÃO: 
2 avaliações teóricas e 2 avaliações práticas = 4/semestre (100 pontos cada avaliação) 

Critérios de aprovação: média aritmética > ou = 60 
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