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OBJETIVOS 

1. Gerais  

Fornecer aos alunos wxplicação à nível de morfologia dos diversos sistemas dos 
animais domésticos aplicando a produção animal, capacitando-os a realizar estudos 
aplicados que servirão de subsídios a eterminadas disciplinas do curso profissional  

2. Específicos 

Enfatizar a importância da anatomia para o curso de zootecnia e suas inter-relações 
com outras disciplinas 

Capacitar o aluno a ter uma compreensão dos contextos morfológicos que estão 
relacionados ao desenvolvimento do corpo animal.  

-     Manter o interesse dos discentes através de enfoques práticos que explicam e 
coloquem no contexto, de forma objetiva, alguns temas que nos levam no 
enriquecimento da anatomia dos animais domésticos.  

 



 

EMENTA DA DISCIPLINA 

Introdução, Generalidades sobre sistema tegumentar, cavidades, camadas no corpo 
animal. Sistemas cardiovascular, Linfático, endócrino e nervo periférico. Sistema 
respiratório de mamíferos e aves  Sistema nervoso central 

PROGRAMA DA DISCIPLINA 

TEÓRICO 

Aparelho reprodutor feminino de bovinos, bubalinos, ovinos e caprinos. Órgãos 
genitais: Ovários, trompas, útero, vagina, uretra, vulva, placenta. Descrição e 
Morfologia. 
 
Aparelho reprodutor  masculino de bovinos, bubalinos, ovinos e caprinos. Órgãos 
genitais: testículos, epidídimo conduto deferente, eferente, cordão espermático, 
escroto e musculatura, vesícula seminais, glândulas bulbouretrais,  músculos  do 
pênis, uretra, pênis. Descrição  e Morfologia. 
 
Aparelho reprodutor feminino de equideos, suínos, coelhos. Órgãos genitais: 
ovários, oviduto, trompas, útero, vagina, uretra, vulva, placenta, aves anatomia 
específica. Descrição e Morfologia. 
 
Aparelho reprodutor  masculino de equídeos, suínos, coelhos. Órgãos, genitais: 
testículos, epidídimo, conduto deferente e ferente, cordão espermático, escroto e 
musculatura do pênis, uretra, pênis, aves, anatomia específica. Descrição e 
Morfologia. 
 
Aparelho digestivo de ruminantes: bovinos, bubalinos, ovinos e caprinos. Órgãos 
genitais: lábios, boca, faringe, esôfago, rúmen, retículo, abomaso, intestino delgado, 
intestino grosso. Descrição e Morfologia. 
 
Aparelho digestivos de Não Ruminantes:Equúideos, suínos, coelhos. Órgãos:lábios, 
bico, boca, faringe, esôfago, estômago simples, intestino delgado, intestino 
grosso.Aves: Anatomia Específica. Descrição e  Morfologia. 
 
Órgãos neuro-endócrinos: Hipotálamo, hipofise, tireoide, paratireoide, timo, 
glândulas adrenais, fígado, pâncreas, medula espinhal, cérebro, encéfalo. Sistema 
nervoso. Descrição e Morfologia 
 
Osteologia de Ruminantes e Não Ruminantes. 
Ossos do crânio da face, do pescoço da cernelha, torax, esterno das costelas, da 
extremidade pélvica, das regiões dorsal e lombar, ossos coccigeos 
Desenvolvimento, composição química e morfologia. Descrição e Morfologia. 
 
Sistema respiratório e circulatório de Ruminantes e Não Ruminantes. Órgãos: 
narinas, cavidade nasal, laringe, traquéia, brônquios, sacos aéreos, pleura, pulmões, 
sangue, veias, artérias, coração, sistema linfático, linfa. Descrição e Morfologia. 
 



Miologia, urologia, pele e anexos de Ruminantes e Não Ruminantes. Órgãos: 
Músculos da face, do pescoço, do torax, o diafragma, os abdominais, dos membros, 
da pélvis, os lombares, os dorsais, ligamentos, sistema tegumentar, rins, ureteres, 
bexiga. Descrição e Morfologia. 
 
Glândulas mamárias de Ruminantes e Não Ruminantes.  
Descrição e Morfologia.      

PRÁTICO 

Aparelho reprodutor, Aparelho digestivo. Ruminantes e Não  Ruminantes, Órgãos 
Neuro-endócrinos. Osteologia  de Ruminantes e Não Ruminantes. Sistema 
Respiratório  de Ruminantes e Não Ruminantes. Miologia. Glândulas mamárias de 
ruminantes e Não ruminantes 

BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA 

EVANS, H.E. & CRISTENSEN, C.C. Miller"s Anatomy of the dog 
 
GETTY, R. Sisson and Grossman's. The Anatomy of  the domestic animais. 
 
NICKEL, R; SCHUMMER. A.&  SEIFERLE, E. Lehrbuch der Anatomie der 
Haustiere 

 


