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No fim da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
1. Reconhecer e distinguir as principais características dos diferentes tecidos e relacionar a sua histologia com a sua funcionalidade.
2. Saber descrever as diferentes estruturas dos órgãos e relacioná-los com as suas funcionalidades e sua integração nos diferentes sistemas.
3. Pretende-se também que o aluno apreenda que tanto os tecidos, como os órgãos ou os sistemas funcionam como um todo, num sistema de homeostasia,
coordenado pelo sistema nervoso e endócrino.
4. Destreza na manipulação dos tecidos, órgãos e sistemas, utilização correta de todo o equipamento para realização de cortes histológicos. Distinção entre um
tecido são e alterado.

Pré-requisitos
Antes da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
1. Conhecimentos de biologia.
2. Conhecimentos de fisiologia

Conteúdo da unidade curricular
Principais características dos epitélios e glândulas. Tecido conjuntivo e de sustentação, no qual incluiremos o tecido adiposo, cartilagíneo e ósseo. Sangue. Três
tipos de tecido muscular serão identificados segundo a sua estrutura, contractilidade e mecanismos de controlo. Segue-se o sistema nervoso e endócrino. Sistema
cardiovascular, respiratório, digestivo urinário e reprodutivo. Realização de cortes histológicos, coloração e observação microscópica.

Conteúdo da unidade curricular (versão detalhada)
1. Classificação dos diferentes. Introdução e definição
- Escamoso ou pavimentoso. Cúbico, cilíndrico ou colunar, de transição.
- Forma simples, estratificado, peseudoestratificado ciliado. Microvilos, cílios e estenocílios.
- Células neuroepiteliais.
- Células mioepithelial cells
- Glândulas exócrinas, endócrinas e tipos de secreção.
2. Tecido conjuntivo. Deninição e função.
- Classificação da matriz. Matriz extracelular e fibras.
- Tecido conjuntivo não especializado, frouxo e especializado. Adiposo, cartilagíneo e ósseo.
- Células do tecido conjuntivo.
3. Sangue.
- Plasma
- Elementos figurados.
- Hematopoiese, pré-Natal e pós Natal.
- Sistema imune.
4. Sistema cardiovascular.
- Diferentes vasos sanguíneos. Relação entre estrutura e função. Recetores sensoriais. Ciclo cardíaco.
- Endocárdio, miocárdio e pericárdio. Vasos sanguíneos, linfáticos e enervação.
- Vasos linfáticos, estrutura e função.
5. Sistema muscular.
- Tecido muscular liso. Estrutura microscópia, contracão, miogenesis, hipertrofia e regeneração.
- Músculo esquelético. Classificação. Contração. Miogenesis, hipertrofia, atrofia e regeneração.
6. Sistema nervoso.
- Diferentes tipos de neurónios e suas funções. sinapsis neuronais. Neuroglia.
- Sistema nervoso periférico. Nervos, gânglios, terminações eferentes e recetores
- Sistema nervoso central. Córtex cerebral, cerebelo, medula espinal e líquido cefalorraquidiano.
7. Sistema endócrino. Principais glândulas endócrinas.
- Adeno-hipófise and neuro-hipófise.
- Glândula Pineal, estrutura e função.
- Glândula tiróide. Estrutura e função.
- Glândula paratiroide. Estrutura e função.
- Glândula adrenal. Córtex e Medula. Estrutura e função.
- Pâncreas endócrino. Ilhotas pancreáticas. estrutura e função.
8. Sistema respiratório
- Cavidade nasal. Órgão olfatório, vomeronasal e seios paranasais.
- Nasofaringe
- Laringe
- Traqueia
- Pulmão. Pleura. Bronquíolos, alvéolos. Sistema circulatório pulmonar.
9. Sistema digestivo.
- Cavidade oral. Estruturas especiais e dentes. Glândulas salivares. Faringe. Esófago.
- Estômago do monogástrico. Região glandular e não glandular. diferenças entre espécies.
- Estômago do ruminante. Rúmen, retículo, omaso e abomaso.
- Intestino delgado.
- Intestino grosso.
- Fígado e vesícula biliar
- Sistema digestivo nas aves.
10. Sistema Urinário. Rim, organização geral e diferenças entre espécies.
- Corpúsculo renal.
- Túbulos proximal e distal, contornados, retos e coletores.
- Vascularização.
- Aparelho juxtaglomerolar.
- Vias urinárias.
- Histofisiologia
11. Sistema reprodutor masculino.
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Conteúdo da unidade curricular (versão detalhada)
- Testículos. Túnicas. Células intersticiais. Tubulos seminíferos. Epidídimo. canal deferente.
- Espermatogénese
- Glândulas acessórias. Prostata. glãndula bulbouretral.
- Uretra
- Pénis. Corpos cavernosos. Glande do pénis e perpúcio. Mecanismos de ereção.
12. Sistema reprodutor feminino.
- Ovário. Diferentes tipos de folículos e ondas foliculares. Células endócrinas intersticiais.
- Trompa uterina. Vasos e nervos. Histofisiologia.
- Útero. Endométrio, miométrio perimétrio. modificações cíclicas. vasos e nervos. Cérvix.
- Vagina. Estrutura histológica, modificações cíclicas. Vestíbulo, clitóris e vulva
- Sistema reprodutor feminino nas aves. Ovário, oviduto e vagina. Cloaca.
13. Parte prática
- Observação de lãminas ao microscópio dos diferentes tecidos.
- Diferentes etapas na elaboração de um corte histológico.
- Visita de estudo
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Métodos de ensino e de aprendizagem

Este documento só tem validade académica depois de autenticado, em todas as suas folhas, com o selo a óleo da Instituição.

Aulas teóricas com exposição de conceitos fundamentais complementadas por exemplos ilustrativos. Aulas práticas com realização de protocolos de elaboração e
observação de cortes histológicos ao microscópio. A avaliação constará de 2 provas escritas sobre a parte teórica. A componente prática será avaliada por um
exame prático e pela elaboração de alguns trabalhos de grupos, apresentados oralmente.

Alternativas de avaliação
1. avaliação continua: 70% (P. Inter. +Exa. F)+ 30%TP - (Ordinário, Trabalhador) (Final)
- Prova Intercalar Escrita - 50% (Nota mínima de 8, 0 valores)
- Exame Final Escrito - 50% (Nota mínima de 8, 0 valores.)
- Trabalhos Práticos - 30%
2. Exame com componente teórica e prática. - (Ordinário, Trabalhador) (Final, Recurso, Especial)
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