
 

 

PLANO DE ENSINO 
 

FACULDADE: Medicina de Juiz de Fora 

CURSO: Medicina Período: 1O. 

DISCIPLINA: Embriologia Aplicada 

CARGA HORÁRIA: 60 ha PRÉ-REQUISITO: 

SEMANAL: 03 ha TOTAL: 60 ha 
 

EMENTA 
Princípios de fisiologia da reprodução e noções do desenvolvimento embrionário, desde a 
fertilização até o período fetal, com aplicação em saúde reprodutiva. 

 

OBJETIVOS 
Identificar os diferentes componentes do sistema reprodutor masculino e feminino, 
correlacionando-os com seus papéis fisiológicos na reprodução humana. Identificar as etapas da 
gametogênese. Descrever o transporte das células germinativas e o processo de fertilização, 
relacionado-os a situações de infertilidade humana. Reconhecer e descrever as diferentes etapas 
do desenvolvimento embrionário normal e o desenvolvimento de anormalidades. Avaliar situações 
hipotéticas de casos clínicos, solucionando-as à luz dos conhecimentos de saúde reprodutiva e do 
desenvolvimento embrionário. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
- Morfofisiologia do sistema reprodutor feminino: histofisiologia do ovário, histofisiologia dos 
condutos e integração neuroendócrina; 
 - Morfofisiologia do sistema reprodutor masculino: histofisiologia do testículo, histofisiologia dos 
condutos e integração neuroendócrina; 
- Gametogênese: espermatogênese e ovogênese - formação dos gametas masculino e feminino, 
ovulação e espermiação; 
- Transporte de gametas e fertilização: trânsito pelos condutos; capacitação dos gametas; 
inseminação; formação da célula-ovo; 
- Saúde Reprodutiva: infertilidade, contracepção, fertilização “in vitro”;  
- Primeira semana do desenvolvimento embrionário: segmentação, transporte e implantação do 
embrião, abortos precoces; 
- Segunda e terceira semana do desenvolvimento embrionário: modificações internas e externas 
do blastocisto, gastrulação - formação dos três folhetos embrionários, decidualização e 
neurulação; 
- Quarta semana ao segundo mês do desenvolvimento embrionário: dobramento do embrião, 
organogênese; 
- Morfogênese externa do embrião: formação do sistema cardiovascular, da face, do tronco, dos 
membros; 
- Desenvolvimento da placenta e anexos embrionários; desenvolvimento de gêmeos; 
- Fundamentos da fisiologia do parto: fases do parto, contratilidade uterina;  
- Toxicologia do Desenvolvimento: causas e conseqüências, períodos críticos do 
desenvolvimento; 
 

 
 
 
 

METODOLOGIA DE ENSINO 
Seminários. Simulação de casos clínicos.  Prática com modelos ilustrativos. Aulas expositivas. 
Sites com vídeos sobre embriologia. 

 

RECURSOS DIDÁTICOS 
Retroprojetor; Projetor de slides; Modelos de gesso; Peças anatômicas; Computador e vídeo 



 

 

 

 

ATIVIDADES DISCENTES 
Trabalhos em grupos e pesquisas. 
 

 

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 
Apresentação de seminário 
Exercícios escritos e práticos para avaliação individual  
Análise de casos 
Simulação e análise de problemas relativos ao conteúdo ministrado 
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