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OBJETIVOS 

1. GERAL 
Permitir aos alunos do curso de Zootecnia da UFRA, uma base teórica sobre a fisiologia animal, dentro de uma visão 
holística e crítica. Deste modo, busca-se não apenas o entendimento de cada sistema funcional do organismo de 
animais vertebrados em seus aspectos bioquímicos (celulares e moleculares) e morfofisiológicos de tecidos e órgãos, 
mas a compreensão das interrelações entre os sistemas orgânicos, o modo de vida do animal e suas interfaces com o 
meio ambiente e com os sistemas de produção. 

1. ESPECÍFICOS  
* Maior conhecimento específico do funcionamento dos sistemas orgânicos gerais dos animais e suas interações para 
a homeostasia.  
* Domínio de base teórico-prática mínima para os desafios relacionados à aplicação desse conhecimento voltado aos 
diversos usos zootécnicos dos animais, considerando seu ambiente e circunstância para a geração de trabalho e/ou 
produtos.  
* Oferecer vivências que permitam assegurar ao aluno melhor capacidade de leitura, interpretação e redação de textos 
em caráter técnico-científico; desenvolver técnicas de comunicação social em geral, especialmente audiovisual, 
mediante concepção e apresentação vivencial de temas, apresentação de seminários, entre outros;  
* Exercitar trabalho em equipe e demais oportunidades de convivência, que contribuam para promover 
o autocontrole, a tolerância, a solidariedade e demais habilidades na s relações interpessoais, 
fundamentais ao equilíbrio emocional do aluno.  

EMENTA 

Fisiologia da membrana celular. Fisiologia muscular. Fisiologia do Sistema Nervoso. Fisiologia do tecido ósseo. 
Fisiologia endócrina. Fisiologia dos sistemas digestório, circulatório e respiratório. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. TEÓRICO 
UNIDADE I - Fisiologia da membrana celular.  
01.01 - Transporte de íons e de moléculas através da membrana (difusão, osmose e transporte ativo);  
01.02 - Excitabilidade da membrana;  
01.03 - Potencial de repouso;  
01.04 - Potencial de ação;  



01.05 - Potencial de equilíbrio;  
01.06 - Geração, transmissão e integração dos sinais neurais;  
01.07 - Sinapses;  
01.08 - Sensibilidade profunda;  
01.09 - Medula espinhal e reflexos espinhais;  
01.10 - Transmissão neuromuscular;  
UNIDADE II - Fisiologia Muscular.  
02.01 - Aspectos fisiológicos das fibras musculares (esquelética, cardíaca e lisa)  
02.02 - Processo de acoplamento, excitação e contração;  
02.03 - Excitabilidade neuromuscular.  
UNIDADE III - Fisiologia do sistema nervoso.  
03.01. - Organização morfofuncional do Sistema Nervoso Central e Periférico  
03.02 - O córtex cerebral e suas funções;  
03.03 - Conceitos de neurônios motores (inferior e superior);  
03.04 - Bases do controle da postura e da locomoção pelo cérebro.  
03.05. – O Sistema Nervoso Autônomo e a medula adrenal  
UNIDADE IV - Fisiologia do tecido ósseo  
04.01. - Histogênese e desenvolvimento  
04.02. - Componentes do tecido ósseo  
04.03 - Crescimento e remodelagem óssea  
04.04. - Mecanismo de calcificação  
04.05. - Reabsorção óssea  
04.06. - Regulação do metabolismo ósseo e homeostase  
UNIDADE V - Fisiologia endócrina e reprodutiva.  
05.01 - Funções da hipófise;  
05.02 - Funções da tireóide;  
05.03 - Funções da paratireóide;  
05.04 - Funções das suprarenais;  
05.05 - Funções do pâncreas; 
05.06 - Funções das gônadas: masculinas e femininas. 
UNIDADE VI - Fisiologia do sistema digestório  
06.01 - Fisiologia Geral: Introdução; Importância para a zootecnia de pequenos e grandes animais; tipos de alimentos 
e tipos de gastrointestinal em animais; morfofisiologia gastrintestinal (boca, laringe, esôfago, estômago, intestino, 
pâncreas, fígado; regulação neuroendócrina do trato gastrintestinal; movimentos - apreensão e mastigação, deglutição 
e movimentos gastrintestinais; secreções gastrintestinais - salivação, secreções gástricas, intestinais, pancreáticas e 
biliares.  
06.02 - Morfofisiologia comparada de monogástricos, poligástricos e aves: anatomia digestiva; fisiologia da digestão, 
absorção e excreção.  
06.03 - Metabolismo energético (proteínas, lipídios e carboidratos). 
UNIDADE VII - Fisiologia do sistema circulatório 
07.01 - Introdução e importância para a produção animal; visão geral da função cardiovascular.  
07.02 - Anatomia (estrutural e celular); músculo cardíaco; atividade elétrica.  
07.03 - Atividade mecânica do coração; circulação pulmonar e fetal; capilares e trocas de líquidos; sistema linfático.  
07.04 - Mecanismos de controle do sistema circulatório. 
UNIDADE VIII - Fisiologia do sistema respiratório  
08.01 - Introdução - importância para a produção animal. 
08.02 - Visão geral do sistema respiratório: constituinte e morfofisiologia.  
08.03 - Aspectos mecânicos da respiração.  
08.04 - Circulação gasosas e transporte de gases no sangue.  
08.05 - Controle da respiração.  
UNIDADE IX - Fisiologia do sistema renal 
09.01 - Introdução ao sistema renal; anatomia (macro e microscópica) do rim; mecanismo de filtração glomerular.  
09.02 - Reabsorção de solutos e equilíbrio hídrico.  



09.03 - Equilíbrio ácido-básico.  
09.04 - Urina; formação; constituição nas diferentes espécies; micção.    

2. PRÁTICO 
        Todos os sistemas gerais serão alvo de práticas (dinâmicas vivenciais), em equipe, para que os alunos adquiram 
habilidade na identificação de estruturas e sejam capazes de reconhecer respostas orgânicas relacionadas ao controle 
neuroendócrino.  
        Aulas práticas envolvendo atividades de laboratório, de campo e/ou estudos dirigidos prático-teóricos de natureza 
geral serão programadas podendo englobar as atividades abaixo discriminadas:  
- Noções dos princípios básicos de instrumentos e procedimentos de laboratório, de diagnóstico e da clínica animal, e 
de suas aplicações práticas, que permitam o conhecimento da rotina de um laboratório de fisiologia animal e a 
compreensão, experimentação e monitoramento dos sistemas fisiológicos do organismo de vertebrados, tendo por 
base o conteúdo programático teórico da disciplina.  
 - Vivências demonstrativas de laboratório ou campo, utilizando-se animais de plantéis diversos (científicos, de 
produção ou conservação), coleções zoológicas, manequins e peças anatômicas de coleções, animais inteiros post-
mortem (ou suas partes) obtidas em matadouros ou mediante serviços da UFRA, visitas diversas a criadouros, unidades 
demonstrativas, instituições de P&D, colheita e análise de material biológico, entre outras.  
- Elaboração de relatórios sobre as diferentes vivências prático-teóricas ao longo da disciplina.  
- Exposição, grupos de discussão e práticas vivenciais relacionadas à rotina dos projetos de pesquisa e/ou de extensão 
da equipe do Laboratório de Fisiologia Animal, no sentido de estimular o aluno à iniciação científica e atividades de 
extensão universitária. 

BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA 
1. BÁSICA 

GUYTON, A.C. Tratado de fisiologia médica. 11ªEdição. Rio de Janeiro – RJ, Ed. Guanabara Koogan, 2006. 973p. 
REECE, W.O. Anatomia funcional e fisiologia dos animais domésticos. 3ª. Edição. São Paulo: Rocca. 2008. 468p. 
HAFEZ, E.S.E. & HAFEZ B. Reprodução Animal. 7ªEdição. São Paulo – SP: Manole, 2004. 513p. 

2. COMPLEMENTAR 
CUNNINGHAM, J.G. Tratado de Fisiologia Veterinária. 4ªEdição. Rio de Janeiro – RJ, Ed. Elsevier, 2008. 
RANDALL, D. Eckert - Fisiologia Animal: Mecanismos e adaptações. 4ª. Edição. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2008. 729p. 
REECE, W.O. Dukes – Fisiologia dos Animais Domésticos. 12ªEdição. Rio de Janeiro – RJ: Guanabara Koogan, 

2007. 

 

 


