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Objetivos / Competências
O objectivo principal é o de proporcionar aos estudantes a aprendizagem da organização estrutural das diferentes espécies de
animais domésticos, usando para o efeito a terminologia anatómica adequada. O estudante deve ser capaz de identificar
completamente as estruturas (anatomia descritiva), localizá-las (anatomia topográfica) e atribuir-lhe um papel funcional, ainda
que sucinto (anatomia funcional). Os estudantes devem ser capazes de descrever a organização geral da estrutura dos animais,
reconhecer aspectos da anatomia comparada do esqueleto, articulações, sistema digestivo, sistema circulatório, sistema
respiratório e sistema génito-urinário das diferentes espécies domésticas, com vista à compreensão dos mecanismos fisiológicos
básicos, e respectiva aplicação nas disciplinas de fisiologia, semiologia médica e patologia geral, entre outras.
Conteúdos programáticos resumidos
Conteúdo programático teórico: Divisões da anatomia. Organização geral dos animais. Anatomia topográfica. Regiões exteriores
do animal. Tipos e variedades de pelagens. Dentições: determinação da idade aproximada dos animais. Osteologia geral. Descrição
dos principais ossos do esqueleto. Artrologia geral. Descrição das principais articulações do esqueleto. Anatomia do casco.
Miologia geral. Descrição dos principais músculos do corpo. Esplancnologia geral. Descrição dos principais órgãos do organismo.
Anatomia comparada.
Conteúdo programático prático: Observação da morfologia de diferentes espécies domésticas. Determinação da idade
aproximada de equinos e ruminantes, recorrendo ao estudo de modelos anatómicos de dentições. Estudo de diferentes estruturas
de ossos pertencentes a diferentes espécies. Realização de uma necrópsia com vista ao estudo das vísceras.
Metodologias de ensino e critérios de avaliação
São leccionadas aulas teóricas expositivas apoiadas pela apresentação de imagens, complementadas com aulas práticas, com
divisão dos alunos de cada um dos turnos por 3 grupos. Estas aulas incluem a observação e estudo das regiões externas de

diferentes espécies animais, o estudo comparativo de diversos ossos, a observação de diferentes modelos anatómicos, bem como
a dissecção e estudo de vísceras frescas, aquando da realização de necrópsias.
A Avaliação teórica é realizada num exame teórico final, sendo a avaliação prática efectuada através de avaliação contínua, em 3
testes práticos de identificação de estruturas anatómicas, realizados ao longo do semestre, em que a Nota Final = (Nota da teórica
x 0,6) + (Média da prática x 0,4), devendo obter uma classificação igual ou superior a 9,5 val. (0-20) em cada uma das componentes,
para que sejam aprovados.
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