
 

 

PLANO DE ENSINO 
 

FACULDADE: Medicina de Juiz de Fora 

CURSO: Medicina Período: 2o. 

DISCIPLINA: Fisiologia Humana I 

CARGA HORÁRIA: 180 ha PRÉ-REQUISITO: 

SEMANAL: 09 ha TOTAL: 180 ha 
 

EMENTA 
Visão geral do funcionamento dos órgãos e sistemas do organismo humano, objetivando o 
entendimento normal para futura correlação com o patológico. 

 

OBJETIVOS 
 
Proporcionar ao aluno o conhecimento básico sobre as funções dos órgãos e sistemas e os 
mecanismos de regulação e adaptação. O aluno deverá obter condições de aplicar os princípios 
fisiopatológicos para melhor correlação e entendimento da patologia humana. 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

UNIDADE I - FISIOLOGIA CELULAR  
1. As membranas celulares e o transporte transmembrana de solutos e de água; 
2. Equilíbrios iônicos e os potenciais de repouso da membrana; 
3. Geração e condução dos potenciais de ação; 
4. Transmissão sináptica; 
5. Placa motora. 
UNIDADE II - SISTEMA MUSCULAR  
1. Mecanismo contrátil das células musculares; 
2. Fisiologia do músculo esquelético; 
3. Músculo liso. 
UNIDADE III - SISTEMA CÁRDIO-VASCULAR  
1.Embriologia cardíaca; 
2. Sistema linfático e mecanismos de formação de edema; 
3.Sistema renina-angiotensina- aldosterona; 
4. Distúrbios do sódio; 
5. Endotélio vascular; 
6. Células tronco e atualização de suas utilizações; 
 7. Circuito cárdio-vascular.; 
8. Sistema circulatório; 
9. Anatomia fisiológica do coração; 
10. Sistema elétrico especializado do coração; 
11. Noções de eletrocardiografia; 
12. Ciclo cardíaco; 
13. Hemodinâmica cardíaca I e II. 
UNIDADE IV- PROPRIEDADES FISIOLÓGICAS DO SANGUE 
1. Composição do sangue: células e plasma; 
2. Funções básicas: transporte, pH, temperatura corporal, defesa celular e humoral, 
hemostasia/coagulação; 
3. Hematopoiese: intra-extra-uterina. Medula óssea. Células Tronco, fatores de crescimento, 
imunofenotipagem; 
4. Volemia. Hematocrito. Fisiologia clinica: avaliação da hemorragia; 
5. Plasma: composição. Albumina, globulinas, dinâmica capilar. Fisiologia clinica: edema; 
6. Fisiologia das hemácias: funções, eritrocinetica, eritropoiese, eritropoietina, fatores de 
reprodução e de síntese, cinética do ferro, regulação, hemólise intra e extra-vascular. Fisiologia 
clinica: hemograma, classificação morfológica e fisiopatológica das anemias, icterícias; 
7. Hemoglobina: constituição, eletroforese hemoglobina, transporte oxigênio e gás carbônico, 



 

 

equação vital da hemoglobina, curva de saturação oxigênio-hemoglobina, oxigenação tecidual. 
Fisiologia clinica: hemoglobinopatias, hipoxias. Gasometria; 
8. Hemostasia / coagulação: Hemostasia fisiológica e médica, componente vascular, componente 
plaquetário, componente plasmático. Moduladores da coagulação; Fibrinoilise.Fisiologia clinica: 
coagulograma, anti-agregantes plaquetários, anti-coagulantes, fibrinoliticos, anti-fibrinoliticos, 
coagulopatias, trombose; 
9. Fisiologia dos leucócitos: granulocitos, agranulocitos, fatores de crescimento, mecanismos de 
defesa( barreiras naturais, fagócitos, linfócitos, imunidade natural e adquirida), mecanismo da 
fagocitose, cinética dos neutrofilos, sistema mononuclear fagocitico. Fisiologia clinica: leucograma, 
leucocitose, leucopenia.    
UNIDADE V- SISTEMA RESPIRATÓRIO  
1. Funções básicas da respiração:  hematose, equilíbrio ácido-basico, equilíbrio térmico, equilíbrio 
hídrico, eliminação substancias voláteis.  
2. Etapas/fases  ventilação, difusão gasosa, transporte gases respiratórios, regulação. Fisiológica 
clinica: glossário  (Eupnéia, apneia, dispnéia, taquipneia, bradpneia, hipercapnia, hipocapnia, 
hipoxia, hipoventilação, hiperventilação, insuficiência respiratória, bronmcoconstrição, 
broncodilatação, broncoespasmo, acido, alcalose).  
3. Anatomia funcional: caixa toracica, músculos respiratórios, elasticidade toraco-pulmonar, 
diâmetros torácicos, vias respiratórias superiores e inferiores, alvéolos, membrana respiratoria  
4. Funções das vias aéras. Pleuras. Fisiologia clinica: traqueostomia, disfonia, membrana hialina 
5. Fonação  
6. Ventilação pulmonar: mecânica respiratória, pressão intra-alveolar e pressão ontra-pleural, 
elasticidade pulmonar. Tensão superficial liquido alveolar, surfactante, elasticidade torácica.  
Relação ventilação/perfusão. Fisiologia clinica: alterações da PIA e da PIP, edema alveolar, 
pneumonia, derrame pleural, pneumotórax, atelectasia, hemotórax, empoiema. 
7. Trabalho  respiratório: resistência elástica e não-elastica, variações da resistência,fatores 
físicos e químicos, SNA, auto-regulação local da relação ventilação/perfusão. 
8. Volume e capacidade pulmonares: volume corrente, volume complementar, volume 
suplementar, volume reserva expiratoria, ar mínimo, capacidade inspirattoria, capacidade residual 
funcional, capacidade vital, capacidade pulmonar total. 
9. Espaço morto: espaço morto anatômico, espaço morto alveolar, espaço morto fisiológico, 
ventilação alveolar. Fisiologia clinica: espaço morto fisiológico, ventilação perdida. 
TEP,respiradores mecânicos, espirometria, VEF1, capacidade vital, índice de Tiffeneaux. Doenças 
obstrutivas, mistas e restritivas. 
10. Difusão gasosa: fundamentos físicos, pressão O2 e CO2 ao  nível pulmonar e tecidual, fatores 
determinantes da difusão alvéolo-capilar 
11. Regulação da respiração: centro respiratório, zona pneumotaxica, zona inspiratoria, zona 
expiratória, zona quimiossensível, receptores proprioceptivos, receptores aorticos e carotídeos, 
córtex, regulação nervosa, regulação química, efeito da hipercapnia aguda e crônica, efeito da 
hioxia. Fisiologia clinica: oxigenioterapia. Ritmos anormais (Cheyne Stockes, Kusmaull, Biot), 
insuficiencia respiratória, depressão e excitação do centro respiratório.   

UNIDADE VI - SISTEMA URINÁRIO 
1. Fisiologia renal normal; 
2. Líquidos corporais e sua regulação; 
3. Formação da urina; 
4. Distúrbios ácido-base; 
5. Funções dos compartimentos do néfron e distúrbios associados; 
6. Glomerulopatias; 
7. Insuficiência renal aguda e crônica. 
 

METODOLOGIA DE ENSINO 
Aulas expositivas com recursos audiovisuais 
Estudo orientado: textos de revista, livros. 
Trabalho de grupo: análise de casos clínicos, discussão de casos. 
Avaliação e discussão com os alunos de casos clínicos 
Aula expositiva interativa, revistas, jornais, trabalho dirigido em grupo ou individual, leitura e 



 

 

discussão de texto, resolução de exercício, simulação, apresentação de trabalho, etc.. 

 

RECURSOS DIDÁTICOS 
Uso de retroprojetor e/ou projetor de slides 
Aulas práticas 
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 
Laboratório de prática – Fisiologia Humana Power Lab. 

 

ATIVIDADES DISCENTES 
Trabalhos em grupos e pesquisas. 
 

 

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 
Testes e Estudos dirigidos 
Prova escrita – discursiva 
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