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FISIOLOGIA MÉDICA 
 
OBJETIVOS GERAIS: 
 
Estudar as funções normais dos vários órgãos e sistemas do organismo humano e os métodos utilizados no 
estudo destas funções, proporcionando ao estudante informações que o capacitem a entender aspectos 
fisiológicos aplicáveis à prática médica. 
 
PROGRAMA 
 
PROGRAMA TEÓRICO: 
 
1.  Fisiologia do Sistema Neuromuscular: 

1.1 Fisiologia da membrana celular 
• Transporte de solutos e solventes. 
• Potenciais de membrana. 
• Potencial de ação. 
• Potenciais eletrônicos locais. 
• Variações na condutância da membrana durante o potencial de ação. 

1.2 Transmissão sináptica: 
• Características das membranas pré e pós-sinápticas. 
• Transmissão elétrica e transmissão química. 
• Mediadores químicos. 
• Potenciais pós-sinápticos. 
• Inibição e facilitação nas sinapses. 
• Transmissão neuro-muscular. 

1.3 Fisiologia dos receptores sensoriais: 
• Definição de receptor e órgão do sentido. 
• Modalidades dos sentidos cutâneos. 
• Eventos elétricos e iônicos nos receptores. 
• Adaptação de receptores. 

1.4 Fisiologia do músculo esquelético: 
• Características do sistema sarcotubular 
• Sistema contrátil da fibra esquelética 
• Lei do tudo ou nada aplicada ao músculo esquelético 
• Abalo muscular. 
• Contrações isotônicas e isométricas. 
• Somação de contrações. 
• Tetanias. 
• Contração muscular no organismo vivo. 

1.5 Fisiologia do músculo cardíaco: 
• Potencial de ação. 
• Tecido pausário. 
• Período refratário e extrassístoles. 

1.6 Fisiologia do músculo liso: 
• Tipos de músculo liso. 
• Pontes de baixa resistência intermembrana. 
• Flutuação no potencial de repouso. 
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• Influência hormonal no potencial de membrana. 
• Tipos de atividade mecânica. 
• Plasticidade do músculo liso. 

1.7 Fisiologia dos reflexos: 
• Arco reflexo. 
• Reflexos mono-sinápticos. 
• Reflexos bi-sinápticos. 
• Reflexos pós-sinápticos. 
• Propriedades gerais dos reflexos. 

1.8 Fisiologia da medula espinhal: 
• Função de integração reflexa. 
• Função de condução. 
• Principais vias aferentes e tratos. 

1.9 Fisiologia da formação reticular: 
• Animal medular, animal bulbo-espinhal, animal mesencefálico e animal descortiçado. 

1.10 Fisiologia dos gânglios da base. 
1.11 Influência do sistema vestibular na postura e no movimento: 

• Mácula, cristas ampulares. 
• Ajuste de tônus. 
• Mecanismos vestibulares para estabilização dos olhos. 
• Efeitos de labirintectomias. 

1.12 Fisiologia do cerebelo. 
1.13 Fisiologia do córtex cerebral. 
1.14 Fisiologia da visão. 
1.15 Fisiologia da audição. 
1.16 Fisiologia da olfação. 
1.17 Fisiologia da gustação. 
1.18 Fisiologia do Sistema Nervoso Autônomo. 
1.19 Fisiologia do sistema Límbico. 
1.20 Funções superiores do Sistema Nervoso. 

 
2– Fisiologia do Sistema Cardiovascular: 

2.1 Fisiologia cardíaca: 
• Propriedades fisiológicas do músculo cardíaco. 
• Ciclo cardíaco. 
• Bulhas cardíacas. 
• Regulação da atividade cardíaca. 
• Insuficiência cardíaca. 

2.2 Eletrofisiologia do miocárdio e eletrocardiograma: 
• Potencial de membrana e de ação. 
• Teoria do dipolo. 
• Vetores. 
• Derivações eletrocardiográficas. 
• Determinação do eixo elétrico. 
• ECG humano. 
• Arritmias cardíacas. 

2.3 Princípios gerais de hemodinâmica. 
2.4 Regulação das pressões arterial e venosa. 
2.5 Microcirculação, sistema linfático e edema em territórios especiais. 

 
3– Fisiologia do Sistema Respiratório: 

3.1 Funções pulmonares e mecânica respiratória. 
3.2 Controle neural e humoral dos movimentos respiratórios. 
3.3 Variações da respiração normal. 
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4 – Fisiologia do Sistema Renal 
4.1 Distribuição de água e solutos no organismo. 
4.2 Formação de urina. 
4.3 Clearance. 
4.4 Regulação da pressão osmótica dos líquidos do organismo. 
4.5 Regulação do volume extracelular. 
4.6 Regulação do pH dos líquidos do organismo. 
4.7 Micção. 

 
5 – Fisiologia do Sistema Digestivo 

5.1 Introdução. 
5.2 Atividade motora do tubo digestivo. 
5.3 Composição, funções e controle das secreções. 
5.4 Digestão e absorção. 

 
6 – Fisiologia dos Sistemas Endócrino e Reprodutor: 

6.1 Fisiologia da Hipófise: 
• Revisão da morfologia. 
• Adenohipófise. 
• Fisiologia do crescimento. 
• Neurohipófise. 
• Fisiologia do eixo hipotálamo-hipofisário. 

6.2 Fisiologia do Pâncreas Endócrino. 
6.3 Fisiologia das Adrenais. 
6.4 Fisiologia das Tireóides. 
6.5 Fisiologia da Paratireóide e do metabolismo do cálcio. 
6.6 Fisiologia do Sistema Reprodutor Feminino. 
6.7 Fisiologia do Sistema Reprodutor Masculino. 
6.8 Fisiologia da gravidez, do parto e da lactação. 

 
PROGRAMA PRÁTICO: 
 
1.  Preparação neuromuscular – excitabilidade de nervo e de músculo com diferentes estímulos. 
2.  Escala de contrações no músculo esquelético: soma de estímulos sublimiares; somação e tetania. 
3.  Ações reflexas no sapo: remoção sucessiva de porções do neuro-eixo e seus efeitos na postura e 

movimento. 
4.  Função vestibular em cobaias (Fisiologia do labirinto). 
5.  Descerebelação de pombos. 
6.  Influência de um dipolo em um volume condutor. 
7.  Medida da pressão arterial e estudo do pulso. 
8.  Efeitos do exercício sobre o sistema cardiovascular (bulhas, pulso, pressão arterial sistólica e 

diastólica). 
9.  Pneumografia no homem. 
10. Diurese hídrica e salina em ratos. Efeito do hormônio antidiurético. 
11. Diurese osmótica em cães. Clearance osmolar e de água livre. 
12. Registro gráfico de contração de intestino isolado de coelho: efeito de drogas. 
13. Motilidade gastrintestinal em cobaia. 
14. Secreção salivar em ratos: efeito de estímulos. 
15. Diabete aloxânica. 
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