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 U N I V E R S I D A D E  F E D E R A L  D A  B A H I A  
SUPERINTENDÊNCIA ACADÊMICA  
SECRETARIA GERAL DOS CURSOS   

 
 

PROGRAMA DE COMPONENTES 
CURRICULARES  

 
 

COMPONENTE CURRICULAR  
   

CÓDIGO  N O M E 

BIO032   FISIOLOGIA ANIMAL COMPARADA  

 

CARGA HORÁRIA  MÓDULO  
SEMESTRE VIGENTE 

T P E TOTAL  T P E  

34 34  68  45 15    

 

EMENTA 

Coordenação nervosa e hormonal dos processos fisiológicos; fisiologia do movimento e órgãos efetores; sistema digestivo; 
sistema cardiorrespiratório; sistema excretor e osmorregulação 
 

OBJETIVOS 

GERAL:  
a) Capacitar o aluno a compreender os processos f is io lóg icos dos órgãos e s istemas dos 
organismos an imais  e  os mecanismos de regulação interna  (Homeostasia).  
b) Estudar as d i ferentes funções nos diversos grupos animais,  assinalando os padrões bá sicos e 
ressa ltando as pecu l iar idades inerentes a cada grupo;  
c) Desenvolver o pensamento c ientí f ico at ravés da observação e anál ise dos fenômenos f is io lóg icos; 
d) Desenvolver hab i l idades fundamentais para o manejo de aparelhos e inst rumentos ut i l izados e m 
estudos de Fis io log ia Animal.  

ESPECÍFICO:  
a) Estudar o func ionamento do s istema nervoso, hormonal e muscular e como estes atuam na 
coordenação dos organismos .  
b) Conhecer os mecanismos an imais responsáveis pe las t rocas gasosas com o ambiente e  pela 
obtenção dos al imentos; o papel dos l íqu idos internos no t ransporte  de mater ia is no organismo; os 
mecanismos de excreção e reg ulação h idrossal ina.  
 

METODOLOGIA  

O curso teórico será min ist rado at ravés de aulas expo sit ivas de caráter part ic ipat ivo,  ut i l izando 
como recursos audiov isuais:  ret ropro jetor ,  projetor de sl ides, vídeos, recursos de informát ica , data -
show.  

A parte prá t ica constará :   
i )  Au las exper imenta is e estudo de caso;  
i i )  Seminários abordando tópicos especia is em Fis io log ia Animal Comparada;  
i i i )  Grupos de discussão.  

Aval iação: provas, seminários,  pro jetos,  re latórios (técnico -c ientí f ico) .  
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  
 

TEÓRICO: 

FISIOLOGIA DO SISTEMA NERVOSO:  
Origem, Evolução e Organização do Sistema Nervoso em Invertebrados e Vertebrados;  
Geração e a Condução do Impulso Nervoso;  
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Sinapse e Transmissão Sinápt ica;  
Processamento da In formação Sensor ia l ;  
Sistemas Sensoria is em Invertebrados e Vertebrados;  
Integração Nervosa.  

SISTEMA ENDÓCRINO:  
Princípios Gera is de Fisio log ia End ócrina;  
Sistema Endócr ino em Invertebrados com enfoque nos art rópodes ;  
Sistema Endócrino em Vertebrados: e ixo -h ipotálamo-hipóf ise;  
Sistema Endócrino em Vertebrados: Adrenais,  Ti reóide, Parat ireó ide, Pâncreas endócr ino ,  
Pineal,  Corpúsculos de Stan nius, Órgão Ult imobranquia l ,  Uró f ise;  
Sistema Endócrino em Vertebrados: Cic los Reprodut ivos;  

FISIOLOGIA DO SISTEMA MUSCULAR E LOCOMOÇÃO:  
Sistema Muscular;  
Movimento e Locomoção em Invertebrados e  Vertebrados;  
Músculo de “Catch ”  em Moluscos/Biva lvos;  
Sistema Muscular de Insetos;  
Órgão Elét r ico em Peixes.  

FISIOLOGIA DO SISTEMA CARDIORRESPIRATÓRIO:  
Mecânica respi ratória em invertebrados  e ver tebrados;    
Transporte de ox igênio  e dióx ido de carbono pelos l íquidos corporais ;  
Mecanismos de regu lação da resp iração;  
Tipos anátomo-funcionais de corações;  
Flu idos corpora is e Hemodinâmica;  
Regulação card iovascular ;  

FISIOLOGIA DO SISTEMA EXCRETOR E OSMORREGULADOR:  
Mecanismos de excreção em invertebrados e vertebrados;  
Excreção do Nit rogênio e outros aspectos do meta bol ismo do ni t rogênio;  
Mecanismos de osmorregulação em invertebrados; 
Mecanismos de osmorregulação em vertebrados;  

FISIOLOGIA DO SISTEMA DIGESTIVO:  
Mecanismos de captura dos al imentos;  
Mecanismos e regulação da digestão dos a l imentos ;  
Mecanismos de absorção dos al imentos;  
Processos d igest ivos em herb ívoros.  
  
PRÁTICO: 

FISIOLOGIA DO SISTEMA NERVOSO:  
Preparação Neuro -muscular ;  
Quimiorrecepção em Insetos;  
Sensibi l idade Somato -viscera l e Sensibi l idade Gustat iva e Olfat iva;  
Sensibi l idade Visua l  e Audit iva ;  

FISIOLOGIA DO SISTEMA ENDÓCRINO:  
Mudança de cor em Invertebrados;  
Cic lo Estra l  em Ratas;  
Experimentação Simulada: “O Rato Virtual ” ,  como modelo da endocrino logia dos Vertebrados 

FISIOLOGIA DO SISTEMA MUSCULAR E LOCOMOÇÃO:  
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Ref lexos dos Músculos Esquelét icos  e Fadiga Muscular;  
Sistema Neuromuscular em Crustáceos e Mecanismo de “Catch ”  em moluscos b iva lves;  

FISIOLOGIA DO SISTEMA CARDIORRESPIRATÓRIO:  
Pneumograf ia de tórax;  
Esf igmomanometr ia indireta (medida da pressão arter ia l) ;  
Efei tos da temperatura e de mediadores químicos sobre a at iv idade cardíaca ;  

FISIOLOGIA DO SISTEMA EXCRETOR E OSMORREGULADOR:  
Permeabi l idade celu lar  e Anál ise da va riação do volume ext racelu lar ;  
Adaptações f is io lógicas de animais aquát icos a di ferentes sa l in idades do meio ;  

FISIOLOGIA DO SISTEMA DIGESTIVO:  
Secreção de HCl pelo  estômago de  vertebrados; 
At iv idades de enzimas digest ivas;  
Medição da Taxa metaból ica.  

AVALIAÇÃO:   
Constará de:  
Provas Escri tas  
Seminário  
Relatório das At iv idades Exper imentais  
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