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OBJETIVOS 

1. GERAL 
Fornecer aos alunos informações quanto a Anatomia Descritiva dos diversos sistemas dos animais domésticos 
voltados para produção, capacitando-os a realizar estudos aplicados que servirão de subsídios a determinadas 
disciplinas do curso de Zootecnia 

2. ESPECÍFICOS  

* Enfatizar a importância da anatomia para o curso de Zootecnia e suas inter -relações com outras 
disciplinas que necessitam dos conhecimentos anatômicos, envolvendo a Produção Animal, dentro do 
contexto locomotor, circulatório, nervoso, respiratório, digestório e geniturinário;  

* Capacitar o aluno a ter compreensão dos contextos morfológicos que estão relacionados ao 
desenvolvimento do corpo animal; 
* Despertar a curiosidade científica no corpo discente, permitindo investigações anatômicas em animais de produção.   

EMENTA 

Conceito de Anatomia, Planos e eixos de delimitação e construção, Sistema locomotor, Sistema nervoso, sistema 
circulatório, sistema digestório, sistema respiratório, sistema genitourinário. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. TEÓRICO 
Compreende-se que os alunos têm maior aproveitamento do conteúdo, vivenciando a teoria em conjunto imediato 

com a prática, utilizando os exemplos diretamente nas peças anatômicas e cadáveres 
 
- Planos e eixos de construções e delimitação – os alunos realizam ensaios dos cortes de cada plano e cada eixo, por 

meio do uso de facas e batatas, compreendendo como cada qual é formado e dessa forma, como se delimitam as 
estruturas no corpo do animal; 

- Osteologia: conceito, embriogênese, tipos, formar, função, esqueleto axial, apendicular e visceral – ossos do 
membro torácico e cintura escapular; ossos do membro pélvico e cintura pélvica; ossos da cabeça; ossos da coluna 
vertebral; ossos do tórax; depressões e projeções da superfície dos ossos; periósteo e endósteo; medula óssea e 
superfícies articulares; 



- Artrologia: conceito, tipos (continuidade e contiguidade), tipos de movimentos, constituição - junturas da cabeça; 
junturas das vértebras; junturas do tórax; junturas dos membros e cinturas; elementos das articulações; 

- Miologia: conceito, embriogênese, função, importância, classificação quanto à forma, anexos musculares - 
apresentação dos músculos que compõem membro torácico, pélvico, tórax, abdome, cabeça e pescoço, tanto em 
carnívoros, como em suínos e ruminantes; 

- Neuroanatomia: conceito, divisões do sistema nervoso, sistema nervoso central e periférico, sistema nervoso 
autônomo, Unidade morfofuncional - apresentação e particularidade do sistema nervoso central (encéfalo e 
medula espinhal) bem como conformação dos plexos braquial e lombosacral e meninges; 

- Sistema circulatório: conceito, embriogênese, coração, artérias, veias, linfático, tipos de circulação (grande, 
pequena e fetal) – Particularidades cardíacas (câmaras, aparelho valvar, vascularização), derivações da aorta e 
veias cavas; 

- Sistema Respiratório: Conceito, embriogênese, importância, constituição, diferenças de lobação pulmonar entre as 
espécies - apresentação e particularidades dos diferentes tipos pulmonares (lobação), traqueia e laringe;   

- Sistema Digestório de ruminantes e não ruminantes: conceito, embriogênese, importância, constituição, funções de 
cada órgão do sistema, glândulas anexas - apresentação e particularidades dos diferentes tipos de estômagos 
(ruminantes e não ruminantes), intestinos, cavidade oral;  

- Sistema geniturinário masculino e feminino: conceito, embriogênese, constituição, importância e diferenças entre 
as espécies - apresentação e particularidades dos diferentes tipos de aparelhos reprodutores femininos, destacando 
vulva, vagina, cérvix, cornos uterinos, ovários e tubas uterinas, bem como nos reprodutores masculinos, 
destacamos as principais diferenças no pênis (muscular e fibroelástico), glândulas genitais acessórias, testículos 
e faces escrotais. 

2. PRÁTICO 
- apresentação e particularidades dos ossos do esqueleto axial e apendicular;  
- apresentação e particularidades das articulações do membro torácico e pélvico;  
- apresentação dos músculos que compõem membro torácico, pélvico, tórax, abdômen, cabeça e pescoço;  
- apresentação e particularidade do sistema nervoso central (encéfalo e medula espinal) bem como conformação dos 

plexos braquial e lombo sacral;  
- apresentação e particularidades do coração, bem como principais vasos (artérias e veias) do corpo;  
- apresentação e particularidades dos diferentes tipos de estômagos (ruminantes e não ruminantes), intestinos, cavidade 

oral;  
- apresentação e particularidades dos diferentes tipos pulmonares (lobação), traquéia e laringe;  
- apresentação e particularidades dos diferentes tipos de aparelhos reprodutores femininos, destacando vulva, vagina, 

cérvix, cornos uterinos, ovários e tubas uterinas, bem como nos reprodutores masculinos, destacamos as principais 
diferenças no pênis (muscular e fibroelástico), glândulas genitais acessórias, testículos e faces escrotais. 
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