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1. Horas de contacto: Teóricas – 28, Práticas - 28 
 

2. Objectivos: A Anatomia III visa a aquisição da terminologia das diferentes estruturas do corpo. 
Treino que permite a observação e isolamento dessas estruturas, assim como a ideia do 
movimento ou da função que lhes é inerente. É dada primazia ao estudo do sistema nervoso, aos 
órgãos dos sentidos como integradores, a pele e faneras e a placenta e anexos fetais. 
 
3. Programa: 

1. Elementos constitutivos e funcionalidade dos diferentes órgãos captadores de sensações 

(visual, olfatório, gustativo, gravitocetor, auditivo e integumento comum); 

2. Variações do integumento comum (faneras) com particular relevância na mama e no casco; 

3. Elementos constitutivos do neuroeixo e do sistema nervoso autónomo, vias de ligação (feixes), 

núcleos nervosos, vias de associação, sistema ventricular; 

4. Funcionalidade dos elementos constitutivos do neuroeixo e do sistema nervoso autónomo; 

respostas do neurónio motor superior ou medular; 

5. Morfologia dos anexos placentários e tipologia placentária; 
6. Identificação dos vasos e regiões tributárias; 
7. Identificação da inervação nas diferentes regiões do corpo. 
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5. Avaliação: 
Os conhecimentos adquiridos pelos alunos são avaliados através de um exame escrito integrando 
a matéria teórica e um exame oral e prático realizado no final do semestre. 
 

 
 
 
 


