
INTRODUÇÃO À 
FISIOLOGIA ANIMAL COMPARADA

Como os animais funcionam nos 
diversos ambientes que ocupam ?



BREVE HISTÓRICO

SÉCULO IXX Conhecimento fisiológico começa a se acumular 
rapidamente

Descobertas de CLAUDE BERNARD (1813 – 1878)

Hemoglobina carrega oxigênio

Fígado contém glicogênio

Nervos podem regular o fluxo de sangue

Glândulas (sem ductos) produzem secreções internas 
(hormônios) que são carregadas no sangue e 

influenciam tecidos distantes 



Conceito de Meio Interno

O corpo vivo, embora necessite do ambiente que o circunda, é, 

apesar disso, relativamente independente do mesmo. Esta 

independência do organismo com relação ao seu ambiente 

externo deriva do fato de que, nos seres vivos, os tecidos são, 

de fato, removidos das influências externas diretas, e são 

protegidos por um verdadeiro ambiente interno, que é protegidos por um verdadeiro ambiente interno, que é 

constituído, particularmente, pelos fluidos que circulam no 

corpo. 

MEIO INTERNO
ORGANISMOS VIVOS PRESERVAM 

UM MEIO INTERNO DISTINTO, 
APESAR DAS ALTERAÇÕES NO 

MEIO EXTERNO



HOMEOSTASE
Walter B. Cannon (1871-1945)

Habilidade de manutenção do meio interno constante

mantêm

células

sistemas

constituem
essencial

para a 
sobrevivência 

das



Até o século XX: 

objetivo da fisiologia melhorar a compreensão do corpo 
humano na saúde e na doença

A partir do século XX: 

Aplicar o conhecimento fisiológico, em plena expansão, aos animais 
que vivem nos diferentes ambientes e tentar compreender a natureza 

da diversidade fisiológica



Principio de Krogh:

"para cada problema fisiológico existe um 
animal-modelo adequado ao seu estudo" 

(August Krogh, 1929)

Exemplos clássicos incluem o músculo de salto de anfíbios, o axônio 
gigante da lula, o rim de roedores de desertos 



Per Scholander (1905-1980) – Instituto Oceanográfico da Universidade da  
Califórnia - Um dos primeiros e mais influentes fisiologistas comparativos

EXPEDIÇÕES;
1966 – Grande Barreira de Corais, Austrália (fisiologia de organismos dos 
manguezais e recifes de corais) 
1967 – Rio Amazonas, Brasil (fisiologia de peixes, anfíbios, répteis) 
1968 – Estreito de Bering  (estudos sobre temperatura em peixes de águas frias)
1969 – Nova Guiné (fisiologia de muitos mamíferos, aves e peixes)
1970 – Ilhas Guadalupe (Elefante marinho); 1971 – Antártica (vários animais); .......

ALPHA HELIX  Um laboratório flutuante



C. Ladd Prosser (1907-2002)
• “Adaptational Biology: From Molecules to Organisms” 

(Wiley, New York, 1986) neste livro ele apresentou sua 
teoria sobre adaptação evolutiva, baseada em seus 
estudos sobre os vários níveis de complexidade 
organísmica.



Knut Schmidt-Nielsen (1915-2002)

“At times, I wonder what made me a 

physiologist and not an engineer or 

carpenter or physician,” he said in 1997. “I 

was always curious about animals, and 

because my father permitted me to choose 

my own ways, I have enjoyed the 

excitement of a life spent discovering how 

animals work”.



Knut Schmidt-Nielsen no Kenya em 1977 

medindo parâmetros fisiológicos em uma 

girafa

Knut Schmidt-Nielsen durante a Conferência 

sobre Fisiologia Comparativa, em junho 1995 

Weibel, E. R. J Exp Biol 2007;210:1299-1301



George A. Bartholomew 
(1919-2006) 

Junto com Per Scholander and Knut Schmidt-
Nielsen, ele foi um dos fundadores da 
fisioecologia, uma importante área da fisiologia 
animal comparada. 

Estudou as adaptações funcionais dos organismos 
em seus ambientes naturais.



Peter W. Hochachka
(1937 – 2002)

Fundou o campo da Bioquímica 
Adaptativa

Estendeu para o nível subcelular nossa 
compreensão sobre como os animais compreensão sobre como os animais 
se adaptam aos ambientes hostis, 
mostrando os mecanismos 
bioquímicos adaptativos que 
permitem que os animais vivam em 
ambientes tão diversos como o mar 
profundo, oceanos antárticos, picos 
de altas montanhas e nas florestas 
tropicais.



Aclimatização X Aclimatação
♦ Aclimatização – alterações fisiológicas, 

bioquímicas ou anatômicas em um 
indivíduo a partir da exposição crônica a 
um novo ambiente natural.

♦ Aclimatação – alterações fisiológicas, 
bioquímicas ou anatômicas em um 
indivíduo a partir da exposição crônica ao 
ambiente de laboratório (induzido 
experimentalmente).



Adaptação

2 significados distintos dentro da fisiologia 

1) Produto ou processo da evolução por seleção 
natural, ou seja, uma mudança em uma 
população ou grupo de organismos durante o 
processo evolutivo. ADAPTAÇÃO GENOTÍPICA.processo evolutivo. ADAPTAÇÃO GENOTÍPICA.

2) Os fisiologistas também usam esse termo como 
sinônimo de aclimação. PLASTICIDADE 
FENOTÍPICA – uma alteração benéfica na 
fisiologia de um indivíduo, que ocorre durante o 
curso de sua vida. 
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Homeostase - NA FISIOLOGIA ANIMAL MODERNA

O equilíbrio pode ser atingido tanto com a “constância” ou 

com a “inconstância” do meio interno

REGULAÇÃO: permite que as células funcionem 
numa condição de equilíbrio, independente das 
variações externas. Mas a regulação tem um CUSTO variações externas. Mas a regulação tem um CUSTO 
MUITO ALTO.

CONFORMAÇÃO: as células estão sujeitas a 
alterações em virtude de alterações no meio externo. 
Tem um CUSTO MUITO BAIXO, evitando o gasto 
energético para manter o ambiente interno diferente 
do ambiente externo.


