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2º 

 

EMENTA 

 

Estudo dos aspectos fisiológicos fundamentais do organismo humano, visando os 

conhecimentos básicos sobre: fisiologia do trato gastrointestinal, controle neuronal dos 

mecanismos da fome e saciedade,  sistema sensorial, sistema motor, sistema 

circulatório. Fisiologia cardíaca e da circulação periférica. Fisiologia respiratória, 

fisiologia renal e hepática. Fisiologia endócrina, secreções do aparelho digestório e sua 

glândulas anexas. Introdução à fisiologia do trato gastrointestinal. Fisiologia do 

sistema reprodutor. Neurofisiologia e sitema neurovegetativo. 

 

 

OBJETIVOS 

Objetivo geral  

Dar possibilidade ao aluno de adquirir formação no que concerne às bases do 

funcionamento dos diversos tecidos e órgãos e a sua integração num todo, o organismo 

humano. 

 

Objetivos específicos: 

 Identificar a célula como unidade funcional do corpo humano e suas respectivas 

estruturas; 

 Definir tecido, órgão, aparelho, sistema e organismo; 

 Identificar os tipos de tecidos, sua construção e funções; 

 Identificar as estruturas e o funcionamento dos sistemas nervoso, endócrino, 

locomotor, sensorial e dos aparelhos digestivo, respiratório, circulatório, urinário e 
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reprodutor; 

 Reconhecer a integração do sistema nervoso com outros órgãos; 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
Introdução à Fisiologia 

 Compartimentos Líquidos do Corpo 

 Transporte Transmembrana de Solutos de Água 

 Regulação das Trocas de Líquido Intracelular e Extracelular 

 Homeostasia 

Fisiologia do Sistema Nervoso 

 Organização do sistema nervoso. 

 Componentes celulares do sistema nervoso. 

 Mecanismo de geração e condução do potencial de ação. 

 Tipos de sinapse e transmissão sináptica. 

 Integração sináptica. 

 Processo Excitação contração do músculo esquelético. 

 Funções motora da medula espinhal. 

 Reflexos medulares. 

Sistema nervoso autônomo 

 Organização do sistema nervoso autônomo 

 Neurotransmissores e receptores autonômiocos. 

 Ações gerais dos sistemas simpático e parassimpático. 

 Controle central das funções autonômicas 

 Controle neural dos mecanismos da fome e saciedade 

Sistema endócrino 

 Considerações gerais 

 Mecanismos celulares de ação hormonal. 

 Eixo hipotálamo-hipófise. 

 Hormônios neuro-hipofisários; regulação e ação fisiológica. 

 Hormônios adeno-hipofisários 

 Hormônios pancreáticos e regulação de sua secreção. 

 Hormônios paratireóideos 

Sistema circulatório 

 Atividade elétrica do coração. 

 O ciclo cardíaco. 

 Bulhas cardíacas. 

 Débito cardíaco, retorno venoso e sua regulação. 

 Circulação arterial, venosa e linfática. 

 Trocas capilares. 

 Tipos sanguíneos e coagulação do sangue 

Controle da atividade cardíaca e da pressão arterial 

 Ajustes circulatórios e e reguladores locais da pressão arterial. 

 Mecanismos de regulação a curto prazo da PA. 

 Mecanismos de regulação a longo prazo da PA 

Sistema Respiratório 

 Estrutura e função dos pulmões e das vias respiratórias. 

 Mecânica respiratória. 
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 Dinâmica das trocas gasosas. 

 Ventilação pulmonar, volumes e capacidades ventilatórias. 

 Troca e transportes de gases. 

 Controle da respiração 

Sistema digestivo 

 Princípios gerais da função gastrointestinal. 

 Atividade motora do tubo digestivo. 

 Controle neural da função gastrointestinal 

 Secreções das glândulas gastrointestinais e sua regulação. 

 Transporte e mistura dos alimentos. 

 Digestão e absorção. 

 Defecação. 

Sistema renal 

 Volume e composição dos líquidos corporais. 

 Anatomia funcional dos rins e do sistema urinário. 

 Filtração glomerular e formação da urina. 

 Medidas da função renal. 

 Filtração, reabsorção, secreção e excreção renal. 

 Equilíbrio hidroeletrolítico e ácido básico 

Fisiologia do sistema reprodutor 

 Sistema reprodutor masculino. 

 Sistema reprodutor feminino. 

 Controle e regulação dos hormônios sexuais. 

 

METODOLOGIA 

 
Aulas teóricas  

Aula teórica expositiva interativa com a utilização de multimídia. Nas aulas teóricas 

são apresentadas situações-problemas relativas à disciplina. 

 

Estudos dirigidos  

São formuladas questões discursivas ou texto que são entregues aos alunos 

previamente as quais deverão ser discutidas em grupos, com os monitores da 

disciplina, com a orientação e coordenação do professor. 

 

Aulas Práticas 

Serão realizadas em laboratório de fisiologia com o uso obrigatório de jaleco ou 

guarda pó. Pretende-se que o aluno aplique os conhecimentos adquiridos das aulas 

teóricas e, no final, saiba interpretar os resultados obtidos. 

 

AVALIAÇÃO 
 
  

Procedimentos de avaliação: 

São realizadas 3 avaliações semestrais. A nota aferida ao aluno pela disciplina será 

obtida a partir de avaliações escritas, participação dos alunos nos estudos dirigidos e avaliação 

de relatórios das aulas práticas. 

A nota de cada unidade será obtida com o somatório da avaliação escrita (máximo de 8 

pontos), estudo dirigido e relatório das aulas práticas (máximo de 2 pontos), totalizando a nota 
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máxima de 10 pontos. 

 

Avaliações escritas  

As avaliações escritas apresentam questões discursivas e objetivas dentro dos temas 

abordados do conteúdo programático. 

 

Estudos dirigidos 

A avaliação será realizada através da participação ativa do aluno na discussão do tema 

Proposto. 

 

Relatório das Aulas Práticas 

A avaliação das aulas práticas será realizada pela entrega de um relatório individual, com a 

apresentação e discussão dos resultados obtidos na prática. Os relatórios com o conteúdo das 

aulas práticas serão discutidos em sala de aula. 
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