
 

 

PLANO DE ENSINO 
 

FACULDADE: Medicina de Juiz de Fora 

CURSO: Medicina Período: 2o. 

DISCIPLINA: Biofísica 

CARGA HORÁRIA: 80 ha PRÉ-REQUISITO: 

SEMANAL: 04 ha TOTAL: 80 ha 
 

EMENTA 
Visão geral dos processos biofísicos moleculares, genéticos, celulares, de órgãos e sistemas. 
Conhecimento dos processos relacionados à radiobiologia e as suas conseqüências práticas em 
métodos diagnósticos em medicina e métodos propedêuticos em oncologia.   

 

OBJETIVOS 
A disciplina de Biofísica objetiva dar ao aluno do curso médico uma visão geral dos processos 
biofísicos moleculares, genéticos, celulares, de órgãos e sistemas, bem como um conhecimento 
dos processos relacionados à radiobiologia e as suas conseqüências práticas em métodos 
diagnósticos em medicina e métodos propedêuticos em oncologia.   

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
1 – Introdução à Biofísica 
O organismo humano: visão geral, do organismo à molécula e mecanismos físico-químicos 
gerais na origem da vida celular, mecanismos homeostáticos dos principais sistemas funcionais, 
sistemas de transporte do líquido extracelular, origens dos nutrientes do LEC, remoção dos 
resíduos, regulação das funções corporais e sistemas de controle. 
2 – Transporte de substâncias através da membrana celular: a barreira lipídica e as proteínas 
de transporte da membrana celular, difusão simples e difusão facilitada, fatores que alteram a 
velocidade efetiva de difusão, osmose , difusão através da membrana capilar (forças de Starling). 
3 – Termodinâmica 
O universo e sua composição fundamental, Teoria do campo e a biologia, Lei da conservação da 
energia, trocas de calor corporal, termogênese, termólise controle da temperatura corporal. 
4 – Conceitos básicos sobre radiação 
Radiação corpuscular e eletromagnética, teoria dos quanta, dualidade onda partícula, tipos de 
radiação e suas características, radiação na natureza. 
5 – Modelos atômicos 
Introdução, modelos atômicos de Thomson e Rutherford, modelo do átomo de Hidrogênio de 
Bohr, níveis de energia e espectros atômicos. 
6 – Desintegração nuclear (radionuclídeos) 
Introdução, considerações gerais, leis da desintegração radiotiva e vida média. 
7 – Aplicações da radiação em medicina 
Introdução, aplicações em Biologia, radioterapia, radiologia diagnóstica e medicina nuclear. 
8 – Efeitos biológicos 
Introdução, efeitos a curto prazo ou agudos, efeitos a longo prazo ou tardios. 
9 – Proteção 
Introdução, limites máximos permissíveis e precaução. 
10 - Radiações ionizantes e excitantes 
Produção de Raio X, características energéticas do raiox, elementos de um conjunto gerador de 
raio X, interação do raio X com a matéria, efeito fotoelétrico e formação de imagem radiológica. 
11 – Ressonância magnética nuclear. 
Propriedades magnéticas dos núcleos, dipolo magnético, orientação paralela e antiparalela e 
ressonância nuclear. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 
1. Aulas expositivas com recursos audiovisuais 
2. Estudo orientado: textos de revista, livros. 
3. Trabalho de grupo: análise de casos clínicos, discussão de casos. 



 

 

4. seminários 
5. Trabalhos extraclasse: apresentação de trabalhos 

 

RECURSOS DIDÁTICOS 
Uso de retroprojetor e/ou projetor de slides 
Aulas práticas 
Simulações em sala de aula 
Material de apoio: quadro-negro e giz 
As aulas serão compostas por uma parte expositiva e outra de fixação dos conhecimentos a partir 
de exercícios relativos aos assuntos apresentados 
Apostila, Quadro-negro, retroprojetor, datashow, vídeo, laboratório de computação, etc. 

 

ATIVIDADES DISCENTES 
Trabalhos em grupos e pesquisas. 
 

 

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 
Testes e Estudos dirigidos; prova escrita – discursiva 
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