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Objetivos / Competências 

A unidade curricular de Anatomia e Fisiologia Animal II tem como objetivos dotar os estudantes de conhecimentos relativos às 

estruturas anatómicas e atribuir-lhes um papel funcional, incluindo algumas funções básicas dos organismos animais, integrando 

conhecimentos de biologia, química, física e zoologia, no sentido de melhor entender os vários sistemas fisiológicos dos animais. 

É também importante que os estudantes percebam o funcionamento produtivo e de bem-estar dos animais domésticos, assuntos 

que serão abordados numa fase posterior do ciclo de estudos. Pretende-se também que aprendizagem seja mais do que a simples 

aquisição de conhecimentos, pelo que os estudantes são encorajados a analisar informação e desenvolver um pensamento crítico 

na resolução de problemas. 

 

Conteúdos programáticos resumidos 

Parte Teórica: Anatomia e Fisiologia da respiração. Anatomia e Fisiologia do sistema músculo-esquelético: Descrição dos principais 

ossos do esqueleto. Artrologia geral. Descrição dos principais músculos do corpo. Descrição das principais articulações do 

esqueleto. Mecanismo de contração muscular. Diferenças entre músculo liso, esquelético e cardíaco. Endocrinologia. Anatomia 

da glândula mamária e fisiologia da lactação. Fisiologia do crescimento e desenvolvimento. Termorregulação. Anatomia e 

Fisiologia Comparada. 

Parte prática: Disseção de cadáveres. Fisiologia muscular. Contração isométrica e isotónica. Mecanismos de feedback e hormonas. 

Endocrinologia aplicada à ciência animal. Estudo de diferentes estruturas de ossos pertencentes a diferentes espécies. 

Identificação dos principais músculos, com recurso a um modelo anatómico. Curvas de crescimento. Curvas de lactação. Avaliação 

da zona de neutralidade térmica, em diferentes espécies animais. 

 

Metodologias de ensino e critérios de avaliação 



Esta UC disporá de aulas teóricas expositivas e aulas práticas onde serão utilizados modelos anatómicos e a disseção de cadáveres, 

com vista à aquisição de conhecimentos anatómicos, e demonstradas e executadas várias experiências, com o objetivo de que o 

estudante perceba os vários mecanismos fisiológicos e assim solidifique o conhecimento adquirido nas aulas teóricas. A 

visualização de vídeos relacionados com os vários assuntos abordados é também realizada. A capacidade de relacionar 

conhecimentos e aplicá-los a novas situações é incentivada, através de aulas de resolução de problemas. 

Para que sejam submetidos a avaliação, os alunos têm de frequentar pelo menos, 75% das aulas práticas previstas. A Avaliação 

teórica e prática é realizada em exame final, onde a componente prática tem um peso de 40% e a teórica de 60%, sendo obrigatória 

uma classificação igual ou superior a 9,5 valores em cada uma das componentes. 
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