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OBJETIVOS 
 

 
Ao final do curso o aluno será capaz de: 

 conhecer o funcionamento de alguns sistemas do organismo humano; 

 conhecer os mecanismos de transporte de moléculas através das membranas biológicas; 

 aprender como se desenvolve o potencial de ação e a transmissão sináptica. 
 

 
 

EMENTA 
 

 
Introdução a Fisiologia. Membranas celulares e mecanismos de transporte através da membrana 

celular. Potenciais de ação. Transmissão sináptica. Fisiologia de alguns sistemas. 
 

 
  

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA 
 
 

 Introdução aos temas: célula, ambiente interno, homeostasia e sistemas fisiológicos 

 Membrana celular (estrutura e mecanismos de transporte) 

 Membrana celular (potenciais elétricos transmembrana e potencial de ação)  

 Transmissão neuromuscular. Contração do músculo esquelético. Acoplamento excitação-

contração e contração do músculo liso 

 Organização do Sistema Nervoso Central e Transmissão Sináptica 



 Potencial de Repouso e Potencial de Ação 

 Receptores sensoriais e Sensações somáticas (tato, posição, dor e temperatura) – Parte I 

 Funções motoras da medula espinhal e reflexos medulares 

 Funções do tronco cerebral e sistema vestibular 

 Sistema Nervoso Autônomo e medula das adrenais 

 Contração do Músculo Esquelético 

 Revisão anatômica e aspectos gerais da fisiologia cardiovascular 

 Eletrofisiologia cardíaca 

 Princípios da eletrocardiografia 

 Ciclo cardíaco e hemodinâmica 

 Regulação da pressão arterial 

 Revisão anatômica e aspectos gerais da fisiologia da respiração 

 Mecânica respiratória 

 Troca de gases 

 Transporte de gases 

 Regulação da respiração 

 Equilíbrio ácido-base 

 Funções, síntese, transporte e eliminação dos hormônios / Mecanismos de ação hormonal 

 Distribuição temas dos seminários 

 Hipotálamo e regulação da secreção hormonal da hipófise 

 Tireóide 

 Paratireóide/metabolismo de cálcio  

 Hormônios das glândulas supra-renais 

 Hormônios do pâncreas endócrino 

 Hormônio do crescimento e glândula pineal 

 Controle hormonal da função reprodutiva masculina 

 Sistema reprodutor feminino 

 O Trato gastro-intestinal, Processamento do alimento. 

 Secreções do trato gastro-intestinal. 

 Digestão e absorção dos alimentos. 

 Os compartimentos dos líquidos corporais e o controle volumétrico. 

 Filtração glomerular, fluxo sanguíneo renal e seu controle; Processamento tubular do 

Filtrado Glomerular. 

 Mecanismos de controle dos líquidos corporais e seus constituintes. 

 Sistema digestório e renal. 
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