MONITORIA 2020
DADOS DA SOLICITAÇÂO

Nome Completo
Componente

ANDRÉ LUIZ DE SOUZA BARROS
Morfofuncional

DADOS DA DISCIPLINA
O componente morfofuncional ocorre do 1º ao 8º período e é composto por 3
disciplinas, dessa forma, a supervisão do Morfofuncional solicita as vagas abaixo para
monitorias:

 Morfofuncional 1
Anatomia- 5 vagas
Histologia- 4 vagas
Fisiologia- Nenhuma vaga solicitada

 Morfofuncional 2
Anatomia- 4 vagas
Histologia- 4 vagas
Fisiologia- Nenhuma vaga solicitada

 Morfofuncional 3
Anatomia- 3 vagas
Histologia- Nenhuma vaga solicitada
Fisiologia- Nenhuma vaga solicitada

 Morfofuncional 4
Anatomia- 2 vagas
Patologia- Nenhuma vaga solicitada
Imagem- Nenhuma vaga solicitada

Todas as disciplinas que solicitaram vagas realizarão seleção por meio de prova teóricoprática. Em anexo os Conteúdos cobrados em cada disciplina

CONTEÚDOS EXIGIDOS

 Morfofuncional 1
Anatomia 1
- Anatomia do sistema esquelético
- Articulações
- Músculos
- Anatomia básica do sistema cardiovascular
- Vasos sanguíneos (principais artérias e veias)
- Sistema reprodutor masculino e feminino
Histologia 1
-Introdução à microscopia
-Tecido ósseo
-Tecido cartilaginoso
-Tecido muscular
-Histologia vasos linfáticos e sanguíneos
-Tecido epitelial de revestimento e glandular
-Tecido conjuntivo propriamente dito e especial
-Histologia do sistema genital masculino e feminino
-Princípios do desenvolvimento humano (1ª à 8ª semana)

 Morfofuncional 2
Anatomia 2
-Pericárdio e morfologia externa do coração
-Morfologia interna do coração
-Inervação do coração
-Vascularização do coração
-Nariz e seios paranasais
-Faringe, laringe e traquéia
-Brônquios, pulmões e pleura
-Rins
-Vias urinárias
-Boca, faringe e esôfago
-Estômago, intestino delgado e intestino grosso
-Fígado, vesícula biliar, vias biliares e pâncreas
-Reto, canal anal, mecanismos da defecação e continência fecal
Histologia 2
-Histologia do coração
-Células sanguíneas
-Hematopoese
-Histologia dos rins
-Histologia dos pulmões
-Histologia do estômago
-Histologia do intestino delgado e grosso

 Morfofuncional 3
Anatomia 3
-Pelve: ossos, articulações, músculos e diâmetros
-Períneo feminino
-Ossos do crânio
-Circulação fetal
-Arquitetura morfofuncional do sistema nervoso e medula espinal
-Sistema nervoso periférico e tronco encefálico
-Cerebelo
-Telencéfalo
-Diencéfalo
-Ossos dos membros inferiores (MMII)
-Articulações dos membros inferiores
-Músculos dos membros inferiores
-Vascularização dos membros inferiores
-Nervos dos membros inferiores e plexo lombossacral

 Morfofuncional 4
Anatomia 4
-Órgãos linfoides
-Drenagem linfática da cabeça e pescoço
-Drenagem linfática do tórax
-Drenagem linfática do abdome
-Anatomia topográfica da pelve e do períneo
-Vascularização pélvica
-Inervação da pelve e períneo
-Drenagem linfática do sistema genital
-Anatomia da mama
-Anatomia dos membros superiores (MMSS)

