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PLANO DE ENSINO 

 
FACULDADE:  FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE JUIZ DE FORA 
CURSO: MEDICINA VETERINÁRIA Período: 3°  
DISCIPLINA: FISIOLOGIA VETERINÁRIA E BIOFÍSICA  Ano: 2016 
CARGA HORÁRIA: 80 horas  

PRÉ-REQUISITO:       - SEMANAL: 4 horas (2 
horas teóricas; 2 horas 
práticas) 

TOTAL: 80 horas (40 
horas teóricas; 40 horas 
práticas) 

 
EMENTA 

Organização funcional do corpo dos animais domésticos e controle do meio interno, 
fisiologia das membranas, contração e excitação da musculatura esquelética, contração e 
excitação do músculo liso, o músculo cardíaco, excitação rítmica do coração, equilíbrio 
hídrico excreção, circulação sanguínea e respiratória, digestão, fisiologia endócrina e do 
sistema nervoso. 
 

OBJETIVOS 
Conferir ao aluno conhecimentos fundamentais sobre diferentes mecanismos fisiológicos 
que atuam no organismo dos animais domésticos. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
• Organização funcional do corpo dos animai doméstico s e controle do meio 
interno  
Células como unidades vivas do corpo, o líquido extracelular, o meio interno, mecanismos 
homeostáticos, sistemas de controle do corpo e automatismo. 
 
• Fisiologia das membranas  
Transporte de íons e de moléculas através da membrana celular, potencial de membrana 
e potencial de ação. 
 
• Contração e excitação do músculo esquelético  
Anatomia funcional do músculo esquelético, mecanismo geral da contração muscular, 
mecanismo molecular da contração, energia da contração. 
 
• Contração e excitação do músculo liso  
Controle do músculo liso e controle neural da contração da musculatura lisa. 
 
• Coração  
Músculo cardíaco, o coração como uma bomba, ciclo cardíaco e regulação do 
bombeamento cardíaco. 
 
• Excitação rítmica do coração  
Sistemas especializados excitatórios e condutor do coração, controle da excitação e da 
condução cardíaca. 
 
 
 
• Equilíbrio hídrico excreção 
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Água e eletrólitos, rins. 
 
• Circulação sanguínea  
Visão geral da circulação, funcionamento dos sistemas arteriais e venoso, microcirculação 
e sistema linfático. 
 
• Respiração  
Ventilação pulmonar, circulação pulmonar, troca gasosa, transporte de gases e regulação 
da respiração. 
 
• Digestão (absorção e metabolismo)  
Função gastrointestinal, motilidade gastrointestinal, funções secretoras do trato 
gastrointestinal, digestão no estômago dos ruminantes. 
 
• Fisiologia endócrina  
Síntese e secreção dos hormônios e ação nos sistemas. 
 
• Fisiologia do sistema nervoso  
Condução do impulso nervoso e ação do sistema nervoso central, periférico e autônomo. 
  
 

METODOLOGIA DE ENSINO 
 Aulas teóricas e práticas, trabalhos de pesquisa bibliográfica, leitura e discussão de 
revistas científicas, jornais e outros textos, apresentação de seminários com temas 
previamente escolhidos, grupos de estudo dirigido com roteiros preparados pelo 
professor. 

 
RECURSOS DIDÁTICOS 

Roteiros para acompanhamento das aulas teóricas e práticas elaborados pelo professor, 
sugestões de leituras e títulos para preparação de seminários, roteiros para estudo 
dirigido em grupo ou individual, previamente preparado pelo professor, quadro-negro, 
datashow, retroprojetor, vídeo e computador para exibição de CD. 

 
ATIVIDADES DISCENTES  

Avaliações escritas; Trabalhos em grupos e pesquisas; Trabalhos individuais; Relatórios 
de atividades simuladas. 
 

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO  
1ª Avaliação – 30 pontos distribuídos em prova teórica. 
2ª Avaliação – 30 pontos distribuídos em prova teórica e trabalho. 
3ª Avaliação – 40 pontos distribuídos em uma avaliação de 20 pontos e 20 pontos da 
Avaliação Desempenho Acadêmico (ADA). 
Exame especial – 100 pontos. 
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