
• Capacitar o aluno na identificação e caracterização das principais estruturas anatômicas dos 
membros superiores e inferiores, da parede torácica e da cavidade torácica, das estruturas do 
pulmão e da pleura, do coração e pericárdio e das principais estruturas do abdome;

• Analisar a organização macroscópica dos principais órgãos e sistemas para a compreensão dos 
aspectos fisiológicos e eventualmente patológicos no corpo humano;

• Conhecer, compreender, aplicar, analisar e relacionar estes conhecimentos na prática médica 
clínico-cirúrgica;

• Demonstrar a importância da Anatomia como ciência que estuda a organização do corpo 
humano;

• Relacionar os achados anatômicos com a prática semiológica clínica ou cirúrgica.

Conheça o Curso

Objetivos

100% em português

30% de aulas virtuais

Certificado de 40 horas

1 Professor online por turma

9 horas de aulas hands-on

18 horas de aulas no M.A.R.C.

O conhecimento da Anatomia Humana é essencial para a prática médica. Através da inovadora 
metodologia E-live, o curso irá apresentar tópicos de Anatomia diretamente relacionados à 
prática clínica e cirúrgica. O curso será segmentado em quatro unidades: tórax, abdome, membro 
superior e membro inferior.

Miami



O ensino da Anatomia Humana com o sistema E-live promove uma aprendizagem 
diferenciada, relacionando de forma direta, objetiva e imediata os fundamentos teóricos aos 
conhecimentos práticos. Diferente do EAD convencional, a metodologia E-LIVE é 
caracterizada pela transmissão de aulas ao vivo (live) ou transmissão de aulas gravadas com a 
presença obrigatória do professor ministrante durante toda a aula (e-live). 

Com isso, o aluno pode interagir com o professor a qualquer momento da aula. Além do uso 
das apresentações tradicionais, permite também o uso de outras ferramentas tecnológicas 
para o aprimoramento destas aulas, como o uso de modelos em 3D, animações, simulações, 
interações e transmissões dos laboratórios de Anatomia do M.A.R.C em Miami (EUA). 

Tudo isso para proporcionar um aprendizado dinâmico e com alta capacidade de retenção.

Metodologia E-LIVE

Como Funciona?

O aluno terá que completar pelo menos 75% da carga horária do curso para receber seu 
certificado de 40 horas que poderá ser usado como horas de atividades complementares nos 
cursos de graduação ou créditos nos programas de pós-graduação das instituições conveniadas.

Certificação

Você realiza sua inscrição pela internet pelo site  anatomy.live

Você recebe em sua casa um NeoCard com toda a programação do curso e com 
o qual você acessa a sala de aula virtual, o auditório e o laboratório do M.A.R.C em Miami.

Você participa das aulas marcadas sempre com um professor online para tirar suas dúvidas. 

Você assiste as aulas teóricas no M.A.R.C (Miami AnatomicalResearch Center).

Você disseca (hands-on) em um cadáver humano não formolizado (freshfrozencadaver) 
sob a supervisão e orientação de professores no laboratório de anatomia do M.A.R.C.

Você participa das aulas práticas no laboratório de anatomia do M.A.R.C. em Miami.

Você recebe seu certificado!



Público Alvo
Alunos ou profissionais da área de saúde
com interesse no aprendizado de Anatomia humana.

Requisitos

Para participar deste curso é necessário 
um computador com entrada USB com 
um mínimo de 1 GB de memória RAM, 
caixas de áudio ou fone de ouvido, um 
monitor configurado com resolução 
mínima de 1024 x 768 pixels e uma 
conexão com velocidade mínima de 5mb.

O curso será ministrado por professores de Anatomia 
humana de diferentes Universidades brasileiras. Todos os 
professores apresentam larga experiência no ensino de 
anatomia humana baseado em técnicas de dissecação.

Corpo Docente

Seja um profissional com currículo diferenciado!



Programa

• Braço e Fossa do Cotovelo (Compartimentos, Músculos, Vasos Sanguíneos, Nervos 
      e Drenagem Linfática);

• Antebraço (Compartimentos, Músculos, Vasos Sanguíneos, Nervos e Drenagem Linfática);

• Ombro e Axila (Músculos, Vasos Sanguíneos, Nervos e Drenagem Linfática);

• Mão (Músculos, Vasos Sanguíneos, Nervos);

• Principais Aplicações Clínico Cirúrgicas.

Membro

Superior

• Coxa e Trígono Femoral (Compartimentos, Músculos, Vasos Sanguíneos, Nervos 
      e Drenagem Linfática);

• Perna (Compartimentos, Músculos, Vasos Sanguíneos, Nervos e Drenagem Linfática);

• Região Glútea (Músculos, Vasos Sanguíneos, Nervos e Drenagem Linfática);

• Pé (Músculos, Vasos Sanguíneos, Nervos);

• Principais Aplicações Clínico Cirúrgicas.

Membro

Inferior

• Pericárdio e Coração (Conceituação, Vasos Sanguíneos, Complexo Estimulante e Nervos);

• Parede Torácica (Ossos; Músculos; Vasos Sanguíneos, Nervos e Drenagem Linfática);

• Pleura e Pulmão (Conceituação, Vasos Sanguíneos, Nervos e Drenagem Linfática);

• Cavidade Torácica (Cavidades Pulmonares, Mediastino);

• Principais Aplicações Clínico Cirúrgicas.

Tórax

• Parede Antero Lateral e Canal Inguinal (Músculos, Vasos Sanguíneos, Nervos  e Drenagem 
      Linfática, Canal Inguinal);

• Cavidade Abdominal (Subdivisões, Compartimento Supracólico, Compartimento Infracólico);

• Peritonio (Conceituação, Reflexões e Ligamentos, Subdivisões da Cavidade Abdominal);

• Região Retroperitoneal (Órgãos, Vasos Sanguíneos, Nervos e Drenagem Linfática);

• Aspectos Anatômicos do Abdome Aplicados aos Procedimentos Semióticos
    e Cirúrgicos.

Abdome



Investimento

O valor é de R$ 8.000,00
e pode ser pago via boleto 

bancário (com 5% de desconto) 
ou cartão de crédito em até 10x

Os alunos das Universidades conveniadas têm um desconto 
diferenciado de 10% em sua inscrição.

Quer saber mais?

WhatsApp:  21 99685 7664contato@neomedicaleducation.com Tel: 21 3030 5599

O que está incluso na inscrição?

01 NeoCard para acessar as aulas;

Coffee break e almoço nos intervalos do curso;

03 dias de programação em Miami sendo 9 horas de aulas teóricas 
e 09 horas de aulas práticas e 09 horas de dissecção 
em cadáver não formolizado (freshfrozen cadáver).

13 Horas de aulas em sala virtual;

01 Certificado de 40 horas.


