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DISCIPLINA NOME 

BS123 Aparelho Locomotor 
 

Horas Semanais 
Teóricas Práticas Laboratório Orientação Distância Estudo em Casa Sala de Aula 
2 22 0 0 0 0 2 
Nº semanas Carga horária total Créditos Exame Frequência Aprovação 
5 120 8 S 75% N 
 

 
Ementa: 

Estudo da Anatomia Sistêmica e Topográfica, Histologia, Imaginologia e Fisiologia dos Sistemas Ósseo, Articular e Muscular humanos, com 
correlações clínicas que auxiliem no entendimento do funcionamento normal dos sistemas; anatomia e fisiologia do sistema nervoso periférico; 
metabolismo energético do sistema muscular: fosfocreatina e catabolismo de carboidratos. 

 
Objetivos: 

A disciplina Aparelho Locomotor faz parte do bloco de Morfofisiologia Humana do curso de medicina da Unicamp. O bloco morfofisiológico tem 
por finalidade ministrar aos estudantes conceitos básicos das seguintes áreas: anatomia, histologia, embriologia, fisiologia, bioquímica e radiologia de 
forma integrada. Entendemos por integração o processo de construção do conhecimento realizado através da interligação do conteúdo de cada área e 
sua ampliação, face às interações que cada uma possa oferecer. Desta forma, pretendemos que o aluno seja preparado não apenas para compreender os 
mecanismos de funcionamento normal das células, tecidos, órgãos e sistemas do corpo, como também para reconhecer as estreitas correlações entre 
morfologia e função, retendo elementos que o capacitem a entender processos normais ou anormais que ocorrem no organismo humano. Sempre que 
possível, o estudante será estimulado a fazer uso eficaz dos conceitos da ciência básica em contextos clínicos, integrando uma variedade de informações 
que visam o estímulo a um raciocínio clínico. 

A disciplina Aparelho locomotor tem como objetivo proporcionar aos alunos o conhecimento morfofuncional (englobando Anatomia, Imaginologia, 
Bioquímica, Histologia e Fisiologia) dos sistemas ósseo, articular e muscular, correlacionando-os à clínica. O conteúdo desta disciplina está estreitamente 
relacionado com o do bloco “A Célula” (BS111) e com o das duas disciplinas do bloco de Morfofisiologia que a precedem: Embriologia Humana e Biologia 
Tecidual (BS121 e BS122, respectivamente) e será ministrado de forma a atender os pressupostos pedagógicos do curso de Medicina desta Universidade. 

 
Programa: 
Introdução à Anatomia Humana 
Generalidades Anatômicas do Sistema Ósseo 
Anatomia dos Esqueletos Apendicular 
Tecido Ósseo e Cartilaginoso 
Introdução à Radiologia 
Anatomia Radiológica do Esqueleto Apendicular 
Anatomia dos Esqueletos Apendicular e Axial 
Generalidades Anatômicas e Histológicas das Articulações 
Anatomia dos Esqueletos Apendicular e Axial/ Articulações 
Anatomia Radiológica dos Esqueletos Apendicular e Axial/ Articulações 
Anatomia do Crânio e Coluna Vertebral 
Anatomia do Sistema Nervoso Periférico 
Fisiologia e Farmacologia da Junção Neuromuscular - Músculo Esquelético 
Fisiologia da Contração Muscular - Músculo Esquelético 
Músculos do tronco, cabeça e membros superiores e inferiores; Sistema Nervoso Periférico 
Anatomia Radiológica dos Músculos 
Tecido Muscular 
Princípios de termodinâmica: Energia Livre de Gibbs e ATP 
Sistema Nervoso Autônomo 
Tecido Neural 
Compostos Ricos em Energia/ Reações de Óxido Redução 
Met. Anaeróbico: fosfocreatina 
Met. Anaeróbico: lactato plasmático 
Glicogenólise e Transportadores de Monocarboxilatos 
Glicólise Aeróbica 
Fisiologia da Contração Muscular - Ciclo de Krebs 
Cadeia de Transporte de Elétrons 1 e 2 
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 Cindy Stanfield. Fisiologia Humana. 5a. ed., Pearson, 2014. 

 Curi R & Procópio J.  Fisiologia Básica. 1ª edição, Guanabara Koogan, 2009. 

 Crummy  A.B.,  Juhl J.H.,  Kuhlman  J.E. Paul & Juhl. Interpretação Radiológica, 7ª ed. 2000 . 

 Devlin, T.M. Manual de Bioquímica com correlações clínicas. Tradução da  7ª ed., 3a edição, Edgard Blucher, 2011 

 Drake, R.L. Gray's Anatomia para Estudantes, Elsevier, 2a ed, 2010. 

 Fox, D.L. & Cox, M.M. Princípios de Bioquímica de Lehninger, 6ª ed., editora Sarvier, 2014. 

 Gartner, L.P.; Hiatt, J.L. Atlas Colorido de Histologia, 6ª edição, Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, 2014. 

 Guyton, Arthur C. & Hall, John E. Fundamentos de Fisiologia, 12ª.ed.,  G. Koogan, 2012. 
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 Mello-Aires, M. Fisiologia. 4a. edição, Guanabara Koogan, 2012. 

 Stryer, L. Bioquímica. 7ª ed., editora Guanabara  Koogan, 2014. 
 

 
Critérios de Avaliação: 

http://www.biologiatecidual.com.br/
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Além de apresentar frequência mínima de 75% nas atividades da disciplina, para ser dispensado do exame final e aprovado, o aluno deve ter 
uma média de aproveitamento na disciplina (resultado das provas, testes, exercícios, etc, realizados durante a disciplina) maior ou igual a 6,0 (seis). 
Portanto, se o aluno obtiver média igual ou superior a 6,0 (seis), esta será considerada a nota final na disciplina (que constará em seu histórico escolar) e 
o aluno estará automaticamente dispensado do exame final.  

 
Caso o aluno tenha uma média de aproveitamento na disciplina inferior a 2,5 (resultado das provas, testes, exercícios, etc, realizados durante a 

disciplina), ele não poderá fazer exame e estará automaticamente reprovado na disciplina. A média de aproveitamento na disciplina será considerada a 
nota final na disciplina, que constará no histórico escolar do aluno. 

 
Caso o aluno tenha frequência mínima de 75% e média de aproveitamento na disciplina inferior a 6,0 (resultado das provas, testes, exercícios, 

etc, realizados durante a disciplina) e igual ou superior a 2,5 (dois e meio), ele deverá fazer o exame final, que englobará todo o conteúdo ministrado 
durante a disciplina. A nota final na disciplina, nesse caso, será obtida pela média aritmética entre (1) a média de aproveitamento na disciplina (resultado 
de provas, testes, exercícios, etc, realizados durante a disciplina) e (2) a nota do exame final. A média aritmética final (considerando 1 e 2) deverá ser 
maior ou igual a 5,0 (cinco) para que o aluno seja aprovado, e esta será considerada a nota final na disciplina, que constará no histórico escolar do aluno 
que realizou exame.  

A média da disciplina será obtida pela somatória da nota em cada área multiplicada por um fator de ponderação e dividida pela somatória dos 
fatores de ponderação. O fator de ponderação é determinado pela nota obtida em cada área, a saber: 4 para as áreas em que as notas forem menores  
que 4,0,  2 para as notas entre 4 e menores que 6,0 e 1 para as notas maiores ou iguais a 6,0. 

Assim, a média será: 
a.(nota Anatomia) + b.(nota Imagem) + c.(nota de Fisiologia) + d.(nota de Histologia) + e.(nota de Bioquímica) dividido por a+b+c+d+e 
Exames: 

A nota do exame será calculada pela regra: 
Média do exame = ƩiaiMi

 

/ Ʃai; sendo ai = 4 se Mi < 4,0, ai = 2,0 se 4 ≤ Mi < 5,0 e ai = 1 se Mi ≥ 5 
e será necessário que o aluno obtenha pelo menos, nota complementar a 10, em relação à média obtida durante o curso para ser considerado aprovado 
na disciplina.  

As faltas nas provas serão abonadas somente nos casos amparados pelas normas da Universidade. Nesse caso o aluno poderá se submeter a 
prova substitutiva.  

V. “exercício de representação estudantil, nos órgãos colegiados, nos horários que se reúnem para deliberar; 

VI. convocação para cumprimento dos serviços obrigatórios por lei; 

VII. falecimento do cônjuge, filho, inclusive natimorto, pais e irmãos até 3 dias; 

VIII. falecimento de padrasto, madrasta, sogros e cunhados até 2 dias”. (Deliberação Consu A-4/99) 

Outras justificativas não serão aceitas, e como tal, a nota da prova será 0,0 (zero). As justificativas (atestados) deverão ser apresentadas dentro 
de 72 horas após a ausência na referida prova. Não haverá prova substitutiva para o exame final da disciplina. O grupo gestor poderá avaliar casos 
excepcionais. 

 
Observações: 

 
 
 

ASSINATURAS: 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


