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PROFESSORES RESPONSÁVEIS (Comissão de Disciplina) 

 

Professor 1 (Efetivo): Prof. Dr. LUIZ FERNANDO S. RODRIGUES  

Professor 2: Prof. Dra. MARIA DAS DORES PALHA 

Professor 3:       

 

CARACTERÍSTICAS 

ANO 2006 SEMESTRE: I 

LOCAL ISPA PRÉ-REQUISITO:       

OBJETIVOS 

1. Gerais  

      

2. Específicos 

      
 

EMENTA DA DISCIPLINA 

Morfologia e caracteres histológicos do trato urogenital e das glândulas mamária. 
Endocrinologia da reprodução e lactação. Fisiologia da reprodução e da  lactação. Controle 
nervoso da lactação. Involução da glândula mamária. Síntese dos nutrientes do leite e taxas 
de secreção do leite. Controle hormonal e nervoso da reprodução de macho e fêmea. 
Reprodução de animais silvestres de interesse zootécnico. 

PROGRAMA DA DISCIPLINA 

TEÓRICO 

1 - CONTEÚDO TEÓRICO: 
 
Apresentação dos professores; normas e conteúdo programático  



 
1.1 - SISTEMA DIGESTÓRIO 
 
Fisiologia Geral: Introdução; Importância para a medicina veterinária 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 bibiliares. 
 
Morfofisiologia comparada de monogástricos, poligástricos e aves: anatomia digestiva; 
fisiologia da digestão, absorção e excreção. 
 
Metabolismos energético (proteínas, lipídios e carboidrtatos) 
 
Aula(s) prática(s) e outras eventuais dinâmicas pedagógicas 
 
1.2- SISTEMA CIRCULATÓRIO: 
 
Introdução e importância para a produção animal; visão geral da função cardiovascular 
Anatomia (estrutural e celular); músculo cardíaco; atividade elétrica 
Atividade mecânica do coração; circulação pulmonar e fetal; capilares e trocas de líquidos; 
sistema linfático 
Mecanismos de controle do sistema circulatório 
Aula9s) prática(s) e outras eventuais dinÂmicas pedagógicas 
 
  1.3- SISTEMA RESPIRATÓRIO 
 
Introdução - importância para a produção animal 
Visão geral do sistema respiratório: constituinte e morfofisiologia         
Aspectos mecânicos  da  respiração 
Circulação gasosas e transporte de gases no sângue 
Controle da respiração 
Aula(s) prática(s) e outras eventuais dinâmicas pedagógicas 
1.4- SISTEMA RENAL: 
Introdução ao sistema renal; anatomia (macro e microscópica) do rim; mecanismo de 
filtração glomerular 
Reabsorção de solutos e equilíbrio hídrico 
Equilíbrio ácido-básico 
Urina; formaçãos; constituição nas diferentes espécies; micção 
Aula(s) prática(s) e outras eventuais dinâmicas pedagógicas 
 
1.5- SISTEMA REPRODUTOR:  
Introdução - importância para a produção animal 
Visão geral do sistema reprodutor constituinte 
Morfofisiologia e controle da reprodução do macho 
Norfofisiologia e controle da reprodução da fêmea 
Gestação e Lactação 



Controle da reprodução 
Aula(s) prtática(s) e outras eventuais dinâmicas pedagógicas 
 

PRÁTICO 

Noções dos princípíos básicos de instrumentos e procedimentos de laboratório, suas 
aplicações praticas 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 
Introdução aos estudo dos Métodos Fisiológicos - animais experimentais: Importância e 
noções de bioterismo. 
Práticas com peças de matadouro. 
Práticas de campo: visitas a propriedades agrpopecuárias, projetos e programas na área 
animal com interface com a disciplina 
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