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O conteúdo dos capítulos do Embriologia Humana Essencial está didaticamente 

disposto em: Embriologia Geral e Embriologia dos Sistemas.  

A Embriologia Geral aborda as noções fundamentais da teratogênese e o 

desenvolvimento das estruturas iniciais do corpo humano, desde a gametogênese até o 

período fetal. 

A Embriologia dos Sistemas apresenta o desenvolvimento dos órgãos dos sistemas 

corporais, tendo, como base, a reunião das diferentes estruturas previamente formadas e 

estudadas na seção de Embriologia Básica. 

Cada capítulo conta com as seguintes seções: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

 

 

(clique no título para acessá-lo) 
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De onde partimos e para onde vamos? Todos os capítulos começam com um quadro (verde) 

para mostrar, ao estudante, até que ponto evoluímos com o conteúdo nos capítulos anteriores e, 

adicionalmente, uma visão global do que será abordado em seguida. É uma curta sumarização, para 

apresentar o conteúdo teórico, o conteúdo de integração clínica e os casos clínicos contidos no 

capítulo.   
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Todos os capítulos contêm os objetivos de aprendizado. Além de conter os objetivos gerais e 

os objetivos específicos, cada capítulo mostra, ao longo do estudo, com um ícone específico, 

os objetivos essenciais (ver a seguir).  

 

Porque o volume de conhecimento avança exponencialmente e o número de horas de 

atividades com os estudantes é limitada e, por vezes, reduzida. Portanto, um dos focos atuais 

do ensino superior, é estimular o estudante a ser mais independente no seu aprendizado, 

mesmo porque não há tempo suficiente para abordar todo o conteúdo de Embriologia em sala 

de aula. Como o conteúdo de Embriologia é complexo, dinâmico e integrativo com outras áreas 

do conhecimento, o estudante revisará conteúdos de Embriologia em outras disciplinas ao 
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longo da sua graduação. Por isso, pode não ser necessário ensinar toda a Embriologia ao estudante, 

contudo é necessário prepará-lo para aprender a buscar informações essenciais quando ele realmente 

precisa.    

 

Em sua tese de doutorado, Carolina Frandsen, orientada por Luis Violin, computou, nos 

principais livros de Embriologia utilizados em todo o mundo, 679 tópicos de conteúdo de Embriologia. 

No entanto, como o tempo disponível para o ensino de conteúdos de Embriologia é reduzido, faz-se 

necessário definir quais conteúdos, de fato, são essenciais, durante sua graduação, aos estudantes. A 

seguir, foram consultados 51 especialistas (não médicos e médicos) que, para exercerem sua 

profissão, estão envolvidos com os conteúdos de Embriologia. Utilizando um painel de Delphi, 

método científico destinado a encontrar consensos, dentre 679 tópicos de conteúdo de Embriologia, 

os especialistas selecionaram, respectivamente, 37 e 27 tópicos como essenciais em Embriologia 

geral e dos sistemas. Conheça abaixo os tópicos essenciais, os 51 especialistas que trabalharam na 

seleção desses tópicos, bem como a instituição de ensino à qual pertencem. Você pode utilizar este 

material e verificar se sua atividade com os estudantes aborda os tópicos essenciais.  

Os tópicos essenciais serão identificados no e-book Embriologia Humana Essencial com o logo*: 

 

 

* estarão disponíveis a partir de março/2021 
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Consenso* sobre tópicos essenciais de Embriologia Humana, agrupados por módulos: 

* O consenso é parte do projeto de doutorado: “Reformulação do núcleo curricular da área de 

embriologia no curso de graduação em medicina" 

   Pesquisador responsável: Carolina Frandsen Pereira da Costa 

   Orientador: Prof. Dr. Luis Antônio Violin Dias Pereira 

   Número do CAAE (Certificado de Apresentação de Apreciação Ética): 59382016.0.0000.5404 

INTRODUÇÃO AO DESENVOLVIMENTO HUMANO 
1. Métodos de diagnóstico de gestação: amenorreia secundária, detecção de gonadotrofina coriônica 
humana (fração β) - β hCG, ultrassonografia 
2. Métodos de estimativa da idade gestacional: amenorreia secundária, data da fecundação, 
ultrassonografia 
3. Caracterização dos períodos do desenvolvimento intraútero: período pré-embrionário, período 
embrionário, período fetal 

EVENTOS PRÉVIOS E INICIAIS DO DESENVOLVIMENTO HUMANO 
4. Conceito de fecundação natural 
5. Ciclos reprodutivos femininos (ovariano e uterino) 
6. Gravidez ectópica: conceito, etiologia e fatores de risco 

NEURULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA NERVOSO 
7. Formação da notocorda 
8. Formação da placa neural e tubo neural 
9. Malformações congênitas da medula espinhal e das vértebras (espinha bífida oculta, espinha bífida 
cística, espinha bífida cística com meningocele; espinha bífida cística com mielomeningocele; espinha 
bífida cística com mielosquise ou raquisquise) 
10. Etiologia dos defeitos do tubo neural e prevenção com ácido fólico 

PERÍODO EMBRIONÁRIO 
11. Derivados das camadas germinativas (ectoderma, mesoderma e endoderma) no adulto 
12. Estruturas derivadas dos mesodermas (paraxial, intermediário e lateral) no adulto 
13. Estimativa da idade do embrião: aparência externa e exame ultrassonográfico 

PERÍODO FETAL 
14. Desenvolvimento do feto 
15. Principais eventos do desenvolvimento fetal por períodos: da 9ª - 12ª semana; da 13ª-16ª semana; 
da 17ª -20ª semana; 21ª-25ª semana; da 26ª – 29ª semana; 30ª-34ª semana; 34ª-38ª semana. 
16. Características dos trimestres da gestação 
17. Gravidez múltipla, gemelaridade e anomalias associadas 
18. Data provável do parto 
19. Parturição (parto) 

A PLACENTA E ESTRUTURAS ASSOCIADAS 
20. Desenvolvimento e função do cordão umbilical 
21. Crescimento uterino durante a gestação 
22. Desenvolvimento da placenta 
23. Circulação placentária fetal e materna 
24. Funções da placenta: transmissão de anticorpos maternos, troca de gases, troca de nutrientes e 
eletrólitos, produção hormonal 
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DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RESPIRATÓRIO 
25. Desenvolvimento do primórdio respiratório 
26. Estágios do desenvolvimento dos pulmões: pseudoglandular (6ª a 16ª semana), canalicular (16ª a 26ª 
semana), saco terminal (26ª semana ao nascimento) e alveolar (32ª semana aos 8 anos) 
27. Produção do surfactante 
28. Maturação dos pulmões 
29. Pulmões de recém-nascidos 
30. Oligoidrâmnio e hipoplasia pulmonar 
31. Pulmões dos recém-nascidos prematuros; Síndrome da angústia respiratória do recém-nascido 
(SARRN), doença da membrana hialina 

DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DIGESTÓRIO 
32. Desenvolvimento do tubo intestinal e cavidades corporais 
33. Desenvolvimento do estômago 
34. Desenvolvimento do fígado da vesícula biliar e das vias biliares 
35. Desenvolvimento do pâncreas 
36. Hérnia de alça do intestino médio (hérnia umbilical fisiológica) 

DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA UROGENITAL 
37. Desenvolvimento dos rins e dos ureteres 
38. Determinação do sexo cromossômico 
39. Desenvolvimento dos testículos 
40. Descida dos testículos 
41. Criptorquidismo 
42. Desenvolvimento da genitália externa masculina e da genitália feminina 
43. Desenvolvimento da vagina 
44. Hiperplasia adrenal congênita e síndrome adrenogenital 

DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA CARDIOVASCULAR 
45. Transição do sistema cardiovascular ao nascimento 
46. Circulação sanguínea fetal e neonatal 
47. Desenvolvimento cardíaco pós-natal 
48. Tetralogia de Fallot 

DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ESQUELÉTICO 
49. Crânio do recém-nascido 

DEFEITOS CONGÊNITOS HUMANOS E DIAGNÓSTICO PRÉ-NATAL 
50. Períodos críticos do desenvolvimento humano pré-natal 
51. Princípios da teratologia: estudo do desenvolvimento anormal 
52. Suscetibilidade a teratógenos (genótipo materno-fetal; estágio do desenvolvimento; relação dose-
efeito) 
53. Definições, tipo e classificações relacionadas às anomalias congênitas (anomalias congênitas maiores; 
anomalias congênitas menores, malformação, deformação, disrupção, displasia, síndrome, sequência, 
associação) 
54. Etiologia das anomalias congênitas: fatores genéticos, fatores ambientais, herança multifatorial 
    | Fatores genéticos e cromossômicos 
55. Principais mutações gênicas, anormalidades cromossômicas estruturais e numéricas 
56. Trissomia do cromossomo 21 
57. Síndrome de Turner 
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    | Principais teratógenos humanos 
58. Histórico das anomalias congênitas (síndrome de Down; radiação ionizante; rubéola talidomida) 
59. Álcool etílico 
60. Tabagismo 
61. Drogas ilícitas 
62. Deficiências nutricionais 
63. Diabetes melito 

VIAS DE SINALIZAÇÃO COMUMENTE USADAS NO DESENVOLVIMENTO 
64. Células-tronco: diferenciação e pluripotência 

Agradecimento institucional à: 
Faculdade de Medicina - Câmpus de Botucatu - Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" 
(Unesp) 
Faculdade de Medicina de Marília (FAMEMA) 
Escola Paulista de Medicina (EPM) da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) 
Faculdade de Ciências Médicas (FCM) - Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)  
Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (FAMERP) 
Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) 

 

Agradecimento especial aos participantes que responderam nossos instrumentos de pesquisa e se 
identificaram, bem como aos que desejam permanecer anônimos. Sua colaboração e contribuição foram 
inestimáveis, e sem elas este projeto não seria possível. São eles: 

Ana Paula Damiano, Ecocardiografia fetal e pediátrica (FCM/UNICAMP) 

Enrico Ghizone, Neurocirurgia pediátrica (FCM/UNICAMP) 

Karina Miura da Costa, Cirurgia pediátrica (FMRP/USP) 

Agnes Cristina Fett Conte, Genética médica (FAMERP) 

Alba Regina de Abreu Lima, Embriologia (FAMERP) 

Ana Paula Campos Melro, Cirurgia pediátrica (FMRP/USP) 

Andrea Trevas Maciel Guerra, Genética médica (FCM/UNICAMP) 

Antonio Gonçalves de Oliveira Filho, Cirurgia pediátrica (FCM/UNICAMP) 

Antônio Henrique Rodrigues dos Passos, Cirurgia Pediatrica (FAMEMA) 

Claudia Pereira Maniglia, Otorrinolaringologia pediátrica (FAMERP) 

Cristina Barros de Araújo Faro, Medicina fetal (FCM/UNICAMP) 

Denise Pontes Cavalcanti, Genética médica (FCM/UNICAMP) 

Elizete Aparecida Lomazi, Gastroenterologia pediátrica (FCM/UNICAMP) 

Gil Guerra Júnior, Endocrinologia pediátrica (FCM/UNICAMP) 
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Gil Kruppa Vieira, Endocrinologia pediátrica (FMB/UNESP) 

Guaracy Carvalho Filho, Ortopedia Pediátrica (FAMERP) 

Helaine Maria Besteti Pires Mayer Milanez, Ginecologia e Obsterícia (FCM/UNICAMP) 

Isabela Nelly Machado, Medicina Fetal (FCM/UNICAMP) 

Ivan Savioli Ferraz, Pediatria (FMRP/USP) 

Jamil Pedro de Siqueira Caldas, Neonatologia (FCM/UNICAMP) 

João Batista Salomão Junior, Pneumopediatria (FAMERP) 

Klaus Hartmann Hartfelder, Biologia do Desenvolvimento / Embriologia (FMRP/USP) 

Lourenço Sbragia Neto, Cirurgia pediátrica (FMRP/USP) 

Lucia Elvira Alvares, Biologia do Desenvolvimento / Embriologia (FCM/UNICAMP) 

Márcio Lopes Miranda, Cirurgia pediátrica (FCM/UNICAMP) 

Maria de Fátima Galli Sorita Tazima, Cirurgia pediátrica (FMRP/USP) 

Maria Laura Costa do Nascimento, Ginecologia e Obstetícia (FCM/UNICAMP) 

Mila Torii Corrêa Leite, Cirurgia pediátrica (EPM/UNIFESP) 

Nilton Carlos Machado, Gastroenterologia pediátrica (FMB/UNESP) 

Pedro Luiz Toledo de Arruda Lourenção, Cirurgia pediátrica (FMB/UNESP) 

Pedro Tadao Hamamoto Filho, Neurocirurgia pediátrica (FMB/UNESP) 

Rafaella Dini Miyaoka, Cirurgia pediátrica (FCM/UNICAMP) 

Ricardo Guelerman Pinheiro Ramos, Biologia do Desenvolvimento / Embriologia (FMRP/USP) 

Rodrigo José Ramalho, Nefropediatria (FAMERP) 

Rui Alberto Ferriani, Reprodução assistida (FMRP/USP) 

Samara Urban de Oliva, Biologia do Desenvolvimento / Embriologia (EPM/UNIFESP) 

Sebastião Camargo Schmidt Neto, Endocrinopediatria (FAMERP) 

Sergio Tadeu Martins Marba, Neonatologia (FCM/UNICAMP) 

Sonir Roberto Rauber Antonini, Pediatria (FMRP/USP) 

Spencer Luiz Marques Payão, Genética Médica (FAMEMA) 

Taiza Stumpp Teixeira, Biologia do Desenvolvimento / Embriologia (EPM/UNIFESP) 

Venâncio Pereira Dantas Filho, Neurocirugia (FCM/UNICAMP) 

Vera Lúcia Gil da Silva Lopes, Genética médica (FCM/UNICAMP) 

Wellerson Rodrigo Scarano, Embriologia (IB/UNESP) 

Wilma de Grava Kempinas, Embriologia (IB/UNESP) 

Zilda Maria Tosta Ribeiro, Pediatria (FAMEMA) 
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No Embriologia Humana Essencial a maioria do conteúdo de Embriologia está 

organizada com o texto ao lado esquerdo da tela e a animação ao lado direito da tela. Esse 

recurso evita que a leitura seja interrompida para a visualização de imagens e de legendas em 

outras páginas, como acontece frequentemente com o livro impresso. As animações mostram 

os movimentos espaciais das estruturas durante os processos de diferenciação. A animação 

conta com um sistema de auto stop — ela automaticamente para em um quadro, aponta 

estruturas e legendas e descreve o conteúdo compatível com a passagem. 

Texto e imagem lado a lado para favorecer o foco e reduzir os distratores de atenção dos estudantes.  
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Em todas as seções do Embriologia Humana Essencial, há hiperlinks (destacados em azul). 

Ao clicar nos hiperlinks, abre-se uma nova página com informação complementar em vídeo, texto 

ou imagem (de acesso livre), de renomados autores, de sociedades científicas, de conselhos 

profissionais, de organizações de saúde etc. O conteúdo dos hiperlinks não é essencial para o 

aprendizado e o professor poderá selecionar aqueles que atendem mais à necessidade dos objetivos 

de aprendizado. Dessa forma, professor e estudantes podem ter acesso a várias fontes de 

conhecimento.  

  

O hiperlink somitos  

abre a página: 
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Texto conciso sobre as principais malformações congênitas correlacionadas ao 

capítulo. A integração clínica aborda a etiologia da malformação, o diagnóstico, o tratamento 

e o prognóstico. O estudante tem uma rápida noção da aplicabilidade da Embriologia para 

resolver o caso clínico que aparece a seguir. 
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Casos clínicos reais, com suas respectivas imagens, foram cuidadosamente selecionados e 

descritos (com base em prontuários) através de narrativas adequadas ao estudante iniciante. Em toda 

a narrativa, há um forte apelo humanístico na descrição dos pacientes e profissionais de saúde 

envolvidos na situação, no entanto, com o devido cuidado, para manter o anonimato de todos. O 

relato das situações clínicas é um preparo para que os estudantes iniciantes sejam inseridos no dia a 

dia das áreas da saúde. Professor, lembre-se de que, de um modo geral, as diretrizes curriculares, 

assim como os projetos político-pedagógicos dos cursos de graduação da área da saúde, dizem 

aproximadamente o seguinte: “o profissional deverá ter uma formação geral, ser competente 

técnica, humanística e eticamente; capaz de trabalhar em equipe, incorporar tecnologia e ter 

espírito crítico e transformador em relação ao sistema de saúde, respeitando o contexto 

socioeconômico e a autonomia do paciente”. Os casos clínicos permitirão, aos estudantes iniciantes, 

aprimorar o entendimento dos aspectos humanísticos envolvidos com os pacientes, aspectos da ética, 

podendo o professor estimular uma discussão crítica em grupo e sempre com respeito aos 

sentimentos dos pacientes. Que tal este trecho de um dos casos clínicos do e-book? 

“Guilherme pensa na possibilidade de solicitar a interrupção da gestação se o(a) bebê estiver em 

sofrimento ou apresentando dor. Mariah diz não haver, ainda, pensado nessa possibilidade, pois 

imagina que o (a) bebê não sinta dor estando dentro do útero. Na próxima consulta pré-natal, o 

obstetra esclarece que...” 
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O resumo — ao final de cada capítulo — contempla o conteúdo de Embriologia 

propriamente dito e possibilita revisão rápida do texto, além de ser uma ferramenta útil na 

preparação para provas. 

 

 

Para o estudante que quiser se aprofundar, as referências de cada capítulo contêm o 

link que o levará ao resumo de artigos importantes e, muitos deles, de livre acesso, ou com 

acesso pelo portal de periódicos da CAPES. 

O professor poderá designar grupos de estudos com essas referências bibliográficas para trabalhos 

extraclasse.  
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Utilizando o princípio da avaliação formativa, ao final da aula, que tal pedir para os 

alunos resolverem exercícios referentes ao conteúdo? Usando um projetor multimídia, você, 

professor(a), poderá apresentar questões para os estudantes e desafiá-los a resolvê-las. Ou, 

ainda, que tal pedir para seus alunos acessarem os exercícios utilizando o próprio smartphone? 

Os exercícios do e-book são questões de múltipla escolha, simples, ou de correlação, de conteúdo 

básico, ou clínico, muitas delas acompanhadas de figuras. Todas as questões têm apenas uma 

alternativa correta e sempre é apresentada a justificativa (feedback) para as alternativas incorretas 

eventualmente selecionadas pelo estudante. 

 

Ademais, a resolução dos exercícios, em atividade extraclasse, também é uma forma de o 

estudante aprender e de autorregular-se. Se não acertar o exercício, o e-book mostra a 

justificativa para o erro e o estudante pode tentar novamente, até acertar. A importância desse 

mecanismo é mostrar onde o estudante está errando, para, assim, poder aprender com o processo 

de avaliação formativa. 

Ainda, que tal usar, ou modificar, algumas das questões e usá-las na avaliação somativa? 

 

 

Por se tratar de um material exclusivamente digital e com acesso exclusivamente on-line, 

todo o conteúdo e as demais ferramentas do e-book estão em constante atualização. Não é 

necessário esperar uma nova edição para encontrar atualizações, já que são inseridas 

constantemente e sem custo adicional. 
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2.1- Por se tratar de um material exclusivamente digital e com acesso exclusivamente on-

line, todo o conteúdo e as demais ferramentas do Embriologia Humana Essencial 

estão em constante atualização. Não é necessário esperar uma nova edição para 

encontrar atualizações, já que são inseridas constantemente, visualizadas em tempo 

real e sem custo adicional. 

 

2.2- Além do controle de zoom do próprio navegador, o Embriologia Humana Essencial 

conta com recurso que permite aumentar o zoom da tela de acordo com a acuidade 

visual do leitor. 

 

 

 

2.3- Sem a necessidade de baixar qualquer aplicativo ou plataforma, simplesmente por 

estar conectado à internet, o estudante pode acessar o conteúdo do smartphone, 

tablet, desktop e notebook. 

 

2.4- Animações, vídeos, hiperlinks, referências bibliográficas, tudo acessível a um clique e 

em uma nova janela, sem a necessidade de fechar a janela em que se encontra. 
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2.5- Para revisar todo texto contido nas animações, sem as animações ao lado, o estudante poderá 

utilizar o recurso apontado com uma seta abaixo: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esse recurso é especialmente importante quando o estudante quer uma 

revisão rápida do texto para provas. Na imagem abaixo, aparece apenas um 

trecho do texto, mas usando a barra de rolagem à direita, o estudante poderá ler 

todo o texto da animação.  
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 Que tal iniciar a aula com a leitura ou com um resumo oral de um caso clínico? 

 

 Abordar, com os estudantes, somente a(s) animação(ões) com o conteúdo escrito de Embriologia. Se sua 

instituição tem acesso ao Embriologia Humana Essencial, os alunos poderão fazer a leitura em qualquer dispositivo 

conectado à internet, inclusive, smartphones. Enquanto isso, o professor percorre a sala de aula, esclarece dúvidas dos alunos 

e aproveita a oportunidade para interagir individualmente com os estudantes. 

Ou o(a) professor(a) poderá usar um projetor multimídia para mostrar o conteúdo, formato que funciona como as 

apresentações projetadas a partir dos programas de slides. 

 

 Conclua a aula solicitando, aos estudantes, que correlacionem o caso clínico (do início da aula) ao 

conteúdo de Embriologia apresentado na animação.    
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 que tal iniciar a aula com a leitura ou com um resumo oral de um caso clínico do capítulo? 

A seguir, apresentar os objetivos da atividade. 
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 Abordar, com os estudantes, somente a(s) animação(ões) com o conteúdo de Embriologia. Se sua 

instituição tem acesso ao Embriologia Humana Essencial, os alunos poderão fazer a leitura em qualquer dispositivo 

conectado à internet, inclusive, smartphones. Enquanto isso, o professor percorre a sala de aula, esclarece dúvidas dos 

alunos e aproveita a oportunidade para interagir individualmente com os estudantes. 

Ou o(a) professor(a) poderá usar um projetor multimídia para mostrar o conteúdo. Esse formato funciona como as 

apresentações projetadas a partir dos programas de apresentação de slides.  

 

 

 ao retornar do intervalo, que tal uma sessão de debate sobre o conteúdo da animação? Seria 

o momento de esclarecer dúvidas coletivas dos estudantes. 

 

 comente que eles podem estudar individualmente, ou em pequenos grupos, o conceito, as 

causas e a evolução da gravidez ectópica. Estimule os estudantes a entenderem por que Mariana (paciente do 

caso clínico) teve uma gravidez ectópica. 
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: mostre alguns exercícios para os estudantes e convide-os a resolverem.        

Desse modo, você terá um feedback imediato sobre o aprendizado.  

   Pronto: aula com diversas atividades, conteúdos e tecnologia! 
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Em virtude dos diversos recursos disponíveis, animações e textos, hiperlinks, integração clínica, casos 

clínicos, referências bibliográficas com hiperlinks, além de exercícios com feedback imediato, o 

Embriologia Humana Essencial pode ser direcionado pelo professor como uma das ferramentas para 

ensino remoto digital ou híbrido. O e-book pode ser acessado através de smartphone, tablet, desktop e 

notebook, basta estar conectado à internet. 

O ensino híbrido, ou blended learning, é um tipo de metodologia ativa que combina atividades on-

line e offline e/ ou presencial e a distância. 

 

No modelo de sala de aula invertida, o(a) professor(a) seleciona previamente o conteúdo, no 

Embriologia Humana Essencial, para o aluno estudar em casa, antes de ir para a aula. O professor pode 

estabelecer um problema inicial, habitualmente, alguma situação presente nos casos clínicos, por exemplo, 

no capítulo 5: Qual é a causa da gravidez ectópica? É possível gerar um bebê normal quando a gravidez é 

ectópica? Por que a mãe não rejeita o feto uma vez que ele expressa 50% de genes paternos? Com essas 

perguntas iniciais, antes mesmo de começar o estudo, o estudante não apenas assimila o conteúdo, mas 

também levanta dúvidas e elabora comentários sobre as perguntas formuladas inicialmente. No período 

de aula, o professor projeta a animação com a parte escrita e faz perguntas, debate com os estudantes os 

temas já estudados em casa, mas não ministra a aula clássica. Assim, o que o estudante faria na sala de 

aula, isto é, o contato inicial com o conteúdo, ele faz em casa. A sala de aula, por sua vez, fica destinada a 

atividades mais dinâmicas, como, por exemplo, discutir, com o professor e os colegas, os casos clínicos 

e o conteúdo de integração clínica, além de esclarecer, individualmente e/ou coletivamente, as dúvidas 

elencadas em casa. Aqui, a proposta é de ensino colaborativo, prover aulas menos expositivas, mais 

produtivas e participativas, capazes de engajar os estudantes no conteúdo e na utilização mais eficaz do 

tempo e do conhecimento do professor. 

A possibilidade de acessar os conteúdos do Embriologia Humana Essencial quando, onde e 

quantas vezes o estudante quiser ajuda a melhorar o desempenho, até mesmo, a qualidade de vida deles, 

já que poderão escolher o momento mais conveniente a se preparar para as aulas, em vez de adentrar a 

aula sem saber o que será abordado. 

Mudar a metodologia de aulas — em relação ao que vem sendo feito há tantas décadas — exige 

uma mudança não só dos professores, mas também dos alunos, dos materiais de ensino e das próprias 

instituições. De qualquer forma, não existe uma fórmula exata para flippar aulas, essa pode ser apenas uma 

metodologia entre tantas outras. 
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Na página inicial do Embriologia Humana Essencial 

(www.embriologiahumana.com.br), no canto superior direito, encontre o ícone 

CONTATO. Clique e envie sua mensagem diretamente aos autores. Dúvidas, sugestões, 

relatos, trocas de experiências, críticas, solicitação de inclusão de conteúdo, entre outros 

assuntos, são bem-vindos e os autores responderão diretamente para você! Trata-se de 

um canal de comunicação aberto entre você e os autores. 
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Na página inicial do Embriologia Humana Essencial (www.embriologiahumana.com.br), no 

canto superior direito, encontre o ícone CONTATO. Clique e envie sua mensagem diretamente para 

a editora. A The Life Press está preparada para atender a sua necessidade, como professor de 

Embriologia, e também a necessidade da sua instituição em ter o Embriologia Humana Essencial à 

disposição de todos os alunos, diretamente no smartphone, tablet, desktop e notebook. Sem download, 

sem instalação de aplicativo, fácil e instantâneo com acesso via internet. 
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Compra individual: mediante um cadastro rápido de dados pessoais, o próximo passo é 

escolher login, senha e fazer o pagamento via PagSeguro. O acesso ao e-book é liberado após a 

confirmação do pagamento. 

Compra institucional: a instituição pode assegurar acesso aos estudantes, aos 

professores e aos demais membros, dentro e/ ou fora da instituição, a depender da 

escolha, bem como das condições técnicas para acesso ao Embriologia Humana 

Essencial. É possível obter:  

• Licença de acesso ao e-book por VPN (Rede Virtual Privada): através de qualquer 

dispositivo (desktop, notebook, tablets ou smartphones) que tenha os requisitos 

mínimos e que esteja logado na VPN da Instituição de Ensino.  

• Licença de acesso ao e-book por IP (Protocolo de Internet): somente a um número 

limitado de computadores com IPs fixos, conectados à internet e que tenham os 

requisitos mínimos.  

• Licença de acesso ao e-book por meio de login e senha (número fixo de acessos 

simultâneos): através de qualquer dispositivo (desktop, notebook, tablets ou 

smartphones) conectado à internet e que tenha os requisitos mínimos.  
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O Embriologia Humana Essencial foi publicado em 2014, pela editora CEDET, como 

Embriologia Humana Integrada: Animações e Casos Clínicos. De lá para cá, a obra foi atualizada 

e os autores aceitaram novos desafios propostos pela editora The Life Press. Os testemunhos 

abaixo se referem aos leitores da obra inicial. 

 

“Com o uso do e-book, assumi um papel mais ativo no meu processo de aprendizagem. Junto a isso, as 

animações (que me permitiram uma visualização dinâmica dos processos que ocorrem ao longo da gestação) e 

as sessões de Integração Clínica e Casos Clínicos (que mostram a importância clínica do conhecimento da 

Embriologia humana, de forma didática e emocionante) sem dúvida me motivaram a estudar, além de 

contribuírem para a fixação do conteúdo.” (Sérgio Polo, acadêmico do 2º ano de Medicina da 

Universidade Estadual de Campinas — UNICAMP —, Campinas/ SP). 

 

“Somos estudantes do terceiro período do curso de Medicina da Universidade Federal de Alfenas e 

gostaríamos de deixar nosso depoimento sobre o uso do e-book de Embriologia na nossa formação. Uma das 

maiores vantagens do uso do e-book com certeza são as ilustrações, muito didáticas, principalmente no início 

da disciplina, que aborda acontecimentos microscópicos. As ilustrações nos ajudam muito a entender melhor os 

acontecimentos de maneira dinâmica e em 3D, tornando o aprendizado mais leve, completo e de fácil 

compreensão. Ademais, o e-book é composto por diversos recursos diferentes, que vão de textos didáticos 

tradicionais e discussões de casos, até animações e vídeos. Essa diversidade permite que os alunos se envolvam 

mais facilmente com a disciplina, já que cada um encontra nele o método de aprendizado que lhe permite melhor 

acompanhamento. Há ainda muito o que dizer sobre a estética do e-book, o qual é bem estruturado e que torna o 

aprendizado mais fluido e agradável.” (Yasmim Nassif, Elisa Riboli, Larissa Menezes, Maria Izabel, 

Marina Bonfim, Natália Barbosa, acadêmicas do 2º ano de Medicina da Universidade Federal 

de Alfenas — UNIFAL —, Alfenas - MG). 

 

“A disciplina de Embriologia é essencial para entender as demais áreas da Medicina como, por exemplo, 

a Anatomia. O estudo da Embriologia envolve muitos detalhes e o e-book facilitou muito meu processo de 

aprendizado! Sua estrutura facilita o entendimento, pois reúne teoria e integração clínica, bem como conta 

com animações que permitem visualizar o desenvolvimento humano de forma bem mais clara do que a simples 
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leitura de um livro físico. Além disso, o banco de questões (exercícios) ajuda muito a fixar o conteúdo e 

a identificar dúvidas sobre a matéria. Com isso, minha autonomia no estudo e confiança no aprendizado 

foram muito maiores se comparadas a outras disciplinas, nas quais eu estudava por livros físicos. O e-book 

é muito completo e eu me sentia muito mais confortável estudando Embriologia por ele do que por livros 

físicos. A presença de casos clínicos reais e imagens permitiu que eu me sentisse mais conectada com o 

aprendizado de Medicina, pois a maioria das matérias do Ciclo Básico são muito teóricas e essa integração 

com a clínica fez muita diferença, pois foi mais fácil visualizar a aplicação desse conteúdo na prática 

clínica.” (Giovana Formigari, acadêmica do 2º ano de Medicina da Universidade Estadual 

de Campinas — UNICAMP —, Campinas - SP). 

 

“Primeiramente, gostaria de elogiar o material que compõe o e-book Embriologia Humana 

Essencial, por apresentar um conteúdo riquíssimo em informações e com uma didática excelente, 

apresentando textos objetivos, ilustrações, animações, integração com a clínica e exercícios de fixação. 

Foi com base nesse material e com as orientações dos professores da disciplina, que construi meus 

conhecimentos a respeito desse tema complexo e, ao mesmo tempo, fascinante que é a Embriologia 

Humana. Recentemente, eu e meu colega Rodrigo Knopp, sob a orientação da professora Luciana Krause 

e do professor Alencar Machado, publicamos o trabalho completo ‘Agentes Teratogênicos: Revisão de 

Literatura’, no Simpósio de Ensino, Pesquisa e Extensão de 2019, da UFN. Fato primordial que nos levou 

à elaboração desse trabalho foi o fascínio que a disciplina de Embriologia nos despertou e, como 

estudantes de medicina, o interesse em entender o que eram, como ocorriam e como poderíamos prevenir 

ou tratar algumas das anomalias congênitas. Agradeço aos autores, aos professores da disciplina, por todo 

apoio como tutores dedicados, nos possibilitando utilizar os recursos do e-book de forma completa me 

proporcionar as bases de aprendizado em Embriologia” (Northon Evangelho Santos, acadêmico 

do 2º ano de Medicina da Universidade Franciscana — UFN —, Santa Maria/ RS). 

 

“Há 4 anos usamos o e-book Embriologia Humana Essencial nas disciplinas Embriologia 

Aplicada à Medicina I e II. A experiência tem sido fascinante, pois nossas aulas ganharam mais 

dinâmica e criatividade, devido à estratégia de ensino ativo que o e-book proporciona: a técnica de ‘aula 

invertida’. Os complexos processos de desenvolvimento embrionário estão bem ilustrados e explicados 

de forma muito didática nos vídeos do e-book. Além disso, os textos e casos clínicos têm uma linguagem 

clara e de fácil entendimento pelos estudantes. Sabemos que Embriologia é uma disciplina complexa que 

exige atenção e dedicação dos discentes e ter tido a oportunidade de implementar esse material na 

UNIFAL-MG foi fundamental no processo de ensino/ aprendizagem da disciplina.” (Profa. Dra. Lívia 
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Moda, responsável pela disciplina de Embriologia Aplicada à Medicina I e II, Universidade 

Federal de Alfenas — UNIFAL —, Alfenas/ MG). 

 

“O Embriologia Humana Essencial, de autoria do Professor Luís Violin e colaboradores, na forma 

de e-book, foi adotado como uma das bibliografias básicas para o recém-iniciado curso de Medicina em 

nossa Instituição, em 2016. É utilizado com êxito nas aulas teóricas do curso e apresenta leitura acessível, 

figuras interativas, casos clínicos e questões para reflexão que estimulam a fixação dos conteúdos da 

disciplina. O entendimento da disciplina e o interesse por ela são despertados nos alunos com a utilização deste 

material, as aulas são interativas e produtivas e os acadêmicos podem se aprofundar nos conteúdos básicos e 

alguns aspectos clínicos da Embriologia. No período da pandemia do Coronavírus, em especial, o material foi 

um excelente apoio aos alunos. Os roteiros de aulas eram enviados por mim na forma de diapositivos com áudios, 

onde estavam sinalizadas as animações a serem estudadas e as leituras necessárias do material e ao final dos 

conteúdos, os acadêmicos apresentavam os questionários dos capítulos, respondidos, como forma de avaliar o 

aprendizado sobre o tema estudado. Outro aspecto relevante é o fácil acesso ao material, inclusive pelo celular, 

facilitando a leitura dos diferentes tópicos pelos alunos, em qualquer lugar. Assim, o e-book facilita a 

organização das aulas para o professor e desperta o interesse do aluno, pela sua possibilidade de 

interatividade. Além disso, o material apresenta as referências utilizadas para cada capítulo, como artigos, 

capítulos de livros, de forma a complementar as aulas, essa literatura é atualizada e revisada. Os alunos que 

buscam complementar o conteúdo, a partir das referências, têm sua curiosidade despertada e em todos os 

semestres alguns me procuram com o objetivo de desenvolver a iniciação científica em temas relacionados à 

Embriologia”. (Profa. Dra. Luciana Maria Fontanari Krause, responsável pela disciplina de 

Embriologia para o curso de Medicina, na Universidade Franciscana — UFN —, Santa Maria/ 

RS). 
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Aqui, reúnem-se capítulos de livros, dissertações, tese e artigo científico, publicado em 

periódico internacional, as bases teóricas e técnicas da construção do Embriologia Humana 

Essencial.  
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Na página inicial do Embriologia Humana Essencial, no canto superior direito, 

encontre o ícone AMOSTRA. Clique e obtenha acesso gratuito a todo o conteúdo do Capítulo 

5 – Clivagem, Compactação, Blastogênese, Hatching e Implantação e avalie o seu 

conteúdo e a sua navegabilidade. 
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