
1 

 

Unidade Curricular: Módulo II.II - Sistemas Orgânicos e Funcionais  

Anatomia 
Ano Curricular: 1º Ano - 2º Sem. 

Ano Letivo: 2020/2021 

 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

 

 

AULAS TEÓRICAS e PRÁTICAS 

 “Apresentação da Anatomia do Mód. II.II”; 

  “Introdução ao aparelho cardiovascular. Coração: configuração exterior e interior; pericárdio”; 

 “Vascularização da cabeça e do pescoço: artérias e veias”; 

 “Aorta ”; 

 “Veias do tórax e do abdómen”; 

 “Sistema Linfático”; 

 “Imagiologia do sistema vascular”; 

 “Introdução ao sistema respiratório. Fossas nasais e seios perinasais”; 

 “Faringe e laringe”; 

 “Árvore traqueobrônquica. Pulmões e pleuras. Mediastino e timo”; 

 “Imagiologia do sistema respiratório”; 

 “Introdução ao sistema digestivo. Sistema Digestivo Alto: Cavidade bucal e glândulas salivares, faringe e 

esófago”; 

 “Esófago e Estômago"; 

 “Bloco duodeno-pancreático”; 

 “Imagiologia do sistema digestivo - I”; 

 “Intestino: jejuno-íleon, cólon e recto”; 

 “Fígado e vias biliares, baço”; 

 “Peritoneu”; 

 “Imagiologia do sistema digestivo - II”; 

 “Sistema Urinário”; 

 “Sistema genital masculino”; 
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 “Sistema genital feminino e mama”; 

 “Sistema Nervoso Visceral”; 

 “Sistema endócrino, perspetiva anatómica geral”; 

 "Imagiologia dos sistemas urinário, genitais e da pélvis””; 

 “Introdução ao aparelho cardiovascular. Coração: configuração exterior e interior; pericárdio”. 

Generalidades sobre o Sistema Cardiovascular – coração e pericárdios. Descrição anatómica das faces, 

bordos, base e vértice cardíacos. Relações do coração. Pericárdio fibroseroso: descrição anatómica, 

vascularização e enervação. Exemplos imagiológicos ilustrativos. Configuração interior do coração: 

ventrículos e aurículas – descrição anatómica. Estrutura do coração: epicárdio, miocárdio e endocárdio. 

Aparelho cardionector. Vasos e nervos do coração; 

 “Vascularização arterial e venosa da cabeça e do pescoço”. Troncos arteriais supraórticos: carótida primitiva, 

carótida externa – ramos colaterais e terminais; carótida interna – ramos colaterias e terminais, Polígono e 

Willis, subclávia – colaterais cervicais, artéria vertebral, artéria basilar. Veias da cabeça e do pescoço, seios 

venosos cranianos, confluentes venosos anterior e posterior intracranianaos: veia jugular interna – origem e 

colaterais, veia jugular externa, veias jugulares anterior e posterior, confluentes venosos jugulo-subclávios; 

 “Aorta torácica e abdominal”. Aorta torácica e aorta abdominal: origem, trajecto, relações, ramos colaterais 

e ramos terminais, territórios de irrigação; 

 “Drenagem venosa do tronco”. Veia cava superior, veia cava inferior e veia porta: origem, trajecto, relações 

e ramos tributários. Anastomoses porto-cava e cava-cava; 

 “Sistema Linfático”. Noções gerais e correlações anatomo-clínicas. Descrição dos principais grupos 

ganglionares. Canais colectores. Grandes vias abdomino-torácicas. Casos clínicos; 

 “Imagiologia do sistema vascular”. Métodos de estudo imagiológico do sistema vascular. Revisão da 

anatomia do sistema vascular. Apresentação de casos clínicos; 

 “Introdução ao sistema respiratório. Fossas nasais e seios perinasais”. Introdução ao aparelho respiratório: 

constituição, funções, correlações anatomo-clínicas. Fossas nasais: descrição anatómica. Seios peri-nasais: 

função, constituição, morfologia e função; 

 “ Faringe e laringe ”; 

 Faringe: localização, funções, constituição, configuração exterior e relações, configuração interior - 

rinofaringe, orofaringe e laringofaringe - vascularização e inervação. Laringe: localização, morfologia e 

funções: cartilagens, ligamentos, articulações e músculos; biomecânica; vascularização e inervação; 

 “ Árvore traqueobrônquica. Pulmões e pleuras. Mediastino e timo ”; 

 Árvore traqueobrônquica e pulmões: Traqueia e brônquios principais: descrição anatómica, configuração 

interior e exterior, relações. Brônquios intrapulmonares e pulmões: Segmentação brônquica e pulmonar; 

pedículos e hilos pulmonares. Vascularização arterial e venosa e drenagem linfática. Inervação. Pleuras: 
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descrição anatómica, vascularização e inervação. Correlações anatomo-clínicas. Timo: Descrição anatómica, 

relações, vascularização; loca tímica. Mediastino: Definição, limites, divisões e órgãos; 

 “Imagiologia do sistema respiratório”; 

 Revisão anatómica do aparelho respiratório. Descrição imagiológica, através dos métodos de estudos usuais 

e alguns exemplos de patologia ilustrativa; 

 “Introdução ao sistema digestivo. Cavidade bucal e glândulas salivares”. Cavidade oral: vestíbulo e cavidade 

oral propriamente dita. Língua. Glândulas salivares: parótida, sumaxilar, sublingual e glândulas salivares 

minor – descrição anatómica, vascularização e inervação; 

 “Esófago e estômago”. Esófago e Estômago: descrição anatómica – constituição, localização, configuração 

exterior e relações, configuração interior, irrigação e drenagens venosa e linfática, inervação. Correlações 

clínicas; 

 “Intestino: Bloco duodeno-pancreático”. Bloco duodeno-pancreático: situação, relações, anatomia 

microscópica, irrigação arterial, drenagens venosa e linfática, inervação. Canais excretores do pâncreas; 

 “Intestino: jejuno-íleon, cólon e recto”. Jejuno-íleon: situação, relações, anatomia microscópica, irrigação 

arterial, drenagens venosa e linfática, inervação; 

 “Fígado e vias biliares, baço e sistema porta hepático”. Introdução. Morfologia. Configuração exterior. Lobos 

hepáticos. Segmentação hepática (portal e suprahepática). Meios de fixação. Vascularização hepática. 

Inervação. Microestrutura do fígado. Anatomia clínica do fígado. Sistema biliar intra e extra-hepático; 

 “Imagiologia do sistema digestivo - I”. Breve revisão anatómica do Aparelho Digestivo. Alguns exemplos 

ilustrativos de anatomia normal e patológica em imagiologia com os métodos de imagem mais usuais na 

prática clínica; 

 “Peritoneu”. Peritoneu: generalidades, ligamentos, mesos e epiploons. Peritoneu infra-mesocólico, 

peritoneu supra-mesocólico e locas peritoneais. Cavidade posterior dos epiploons; 

 “Imagiologia do sistema digestivo - II”. Apresentação de casos clínicos; 

 “Sistema Urinário”. Generalidades. Rim: situação, descrição anatómica, configuração exterior e relações, 

estrutura interna, irrigação e drenagens venosa e linfática, inervação. Bacinete, Ureter, Bexiga e Uretra 

(masculina e feminina) – situação, descrição anatómica, relações, irrigação e drenagens venosa e linfática, 

inervação; 

 “Sistema genital masculino”. Generalidades; descrição anatómica dos testículos e bolsas escrotais, vias 

espermáticas, pénis, próstata e vesículas seminais - anatomia microscópica, situação, relações, irrigação e 

drenagens venosa e linfática, inervação; 

 “Sistema genital feminino e mama”. Útero: situação, descrição anatómica, configuração exterior e relações, 

configuração interior, ligamentos, irrigação e drenagens venosa e linfática, inervação. Anexos: Ovários e 

Trompas de Falópio – situação, descrição anatómica, configurações exterior e interior, relações, meios de 
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fixação, irrigação e drenagens venosa e linfática. Glândulas mamárias: generalidades da fisiologia, 

localização, configurações interior e exterior, anatomia microscópica, irrigação e drenagens venosa e 

linfática, inervação; 

 “Sistema nervoso visceral”. Nervos e gânglios, simpático e parassimpático dos sistema cardiovascular e das 

vísceras; 

 “Sistema endócrino, perspetiva anatómica geral”. Introdução ao sistema endócrino - anatomia e fisiologia. 

descrição anatóica das glândulas tiroideia, paratiroideias, supra-renais, hipófise. casos clínicos. 

  “Imagiologia dos sistemas urinário, genitais e da pélvis”. Revisão anatómica dos aparelhos urinário e genital 

e do espaço retroperitoneal. Exemplos imagiológicos da anatomia normal e de algumas patologias 

ilustrativas. Apresentação de casos clínicos. 

 


