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PLANO DE ENSINO 
 

FACULDADE: FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE JUIZ DE FORA 
CURSO: MEDICINA VETERINÁRIA Período: 1º  
DISCIPLINA: ANATOMIA DO APARELHO LOCOMOTOR  Ano: 2016 
CARGA HORÁRIA: 100 horas 

PRÉ-REQUISITO:   - SEMANAL: 5 horas (2 
horas teóricas; 3 horas 
práticas) 

TOTAL: 100 horas (40 
horas teóricas; 60 horas 
práticas) 

 
EMENTA 

Introdução à nomenclatura anatômica; preceitos da Nomina Anatomica Veterinaria (NAV); 
estudo dos eixos e planos anatômicos e dos termos direcionais; osteologia, miologia e 
sindesmologia dos principais animais domésticos; anatomia comparada do aparelho 
locomotor das aves. 
 

OBJETIVOS 
Identificar e conhecer a nomenclatura anatômica veterinária do aparelho locomotor, bem 
como relacioná-los com as estruturas adjacentes. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
Introdução ao estudo da anatomia. Conceito. Divisão do esqueleto. Planos de delimitação, 
planos de secção e eixos. Termos Indicativos de posição e direção; 
Nomina anatomica veterinaria (NAV) – Objetivos e preceitos a serem seguidos para 
nomeação de estruturas; 
Funções do esqueleto e dos ossos. Morfologia dos ossos. Classificação dos ossos quanto 
ao formato. Crescimento dos ossos; 
Funções dos músculos. Organização dos músculos. Classificação dos músculos quanto à 
forma; 
Classificação das articulações. Componentes das articulações sinoviais; 
Anatomia comparada do aparelho locomotor das aves; 
Estudo prático do sistema musculoesquelético; 
Estudo dos ossos e acidentes ósseos do membro torácico; 
Estudo dos ossos e acidentes ósseos do membro pélvico; 
Estudo dos ossos e acidentes ósseos da coluna vertebral; 
Estudo das costelas e esterno e seus principais acidentes ósseos; 
Estudo dos ossos do crânio e seus principais acidentes; 
Estudo dos músculos do pescoço, incluindo suas origens, inserções e ações; 
Estudo dos músculos do membro torácico, incluindo suas origens, inserções e ações; 
Estudo dos músculos do membro pélvico, incluindo suas origens, inserções e ações; 
Estudos dos músculos da parede do tórax e abdômen, incluindo suas origens, inserções e 
ações; 
Identificação dos músculos da face. 
 

METODOLOGIA DE ENSINO 
Aulas teóricas e práticas, trabalhos de pesquisa bibliográfica, leitura e discussão de 
revistas científicas, jornais e outros textos, apresentação de seminários com temas 
previamente escolhidos, grupos de estudo dirigido com roteiros preparados pelo 
professor. 
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RECURSOS DIDÁTICOS 

Roteiros para acompanhamento das aulas teóricas e práticas elaborados pelo professor, 
sugestões de leituras e títulos para preparação de seminários, roteiros para estudo 
dirigido em grupo ou individual, previamente preparado pelo professor, quadro-negro, 
datashow, retroprojetor, vídeo e computador para exibição de CD. 
 

ATIVIDADES DISCENTES 
Avaliações escritas; Trabalhos em grupos e pesquisas; Trabalhos individuais; Relatórios 
de atividades simuladas. 
 

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO  
1ª Avaliação – 30 pontos distribuídos em provas teórica e prática. 
2ª Avaliação – 30 pontos distribuídos em provas teórica e prática, e trabalho. 
3ª Avaliação – 40 pontos distribuídos em uma avaliação teórico-prática de 20 pontos e 20 
pontos da Avaliação Desempenho Acadêmico (ADA). 
Exame especial – 100 pontos. 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
DYCE, K.; SACK, W. O.; WENSING, C. J. G. Tratado de anatomia veterinária . 4. ed. 
Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 856 p. 
 
GETTY, R. Anatomia dos animais domésticos.  Vol I e II. 5. ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 1986. 
 
KONIG, H.; LIEBICH, H. Anatomia dos animais domésticos – texto e atlas colorido . 4. 
ed. Rio de Janeiro: Artmed, 2011. 788p. 
 

BIBLIOGRAFIA COM PLEMENTAR 
ASHDOWN, R. R.; DONE, S. H. Atlas colorido de anatomia veterinária de equinos.  
2.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. 360p. 
 
ASHDOWN, R. R.; DONE, S. H. Atlas colorido de anatomia veterinária de ruminantes.  
2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 272 p. 
 
DONE, S. H. Atlas colorido de anatomia veterinária de cães e gatos . 2. ed. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2010. 272 p. 
 


