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BF284 Fisiologia e Bio�sica Humana Básica
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Estudo do funcionamento do organismo humano. Fisiologia e bio�sica dos sistemas neuromuscular e neurovegeta2vo; sistema nervoso central; órgãos dos sen2dos;

sangue e líquidos corporais; sistemas cardiovascular; respiratório, digestório e renal; temperatura e metabolismo, glândulas endócrinas e reprodução.

Possibilitar ao aluno de graduação em Enfermagem compreender os mecanismos fisiológicos neurais, endócrinos, cardíacos, respiratórios, renais, digestórios e

metabólicos relacionados com o homeostase orgânica (saúde) adquirindo, assim, conhecimentos fundamentais tanto para a interação desta disciplina com as demais

do currículo como, também, para a aplicação prá2ca dos mesmos no exercício profissional.

1. Membrana biológica: estrutura e funções; potencial de membrana e de ação 2. Sinapse: processamento químico; junção neuromuscular 3. Mecanismos de contração

dos músculos esquelé2co, liso e cardíaco 4. Organização funcional do sistema nervoso 5. Sistemas sensoriais: receptores e transdução sensorial 6. Integração da

informação sensorial: plas2cidade neuronal, memória e aprendizagem. 7. Integração sensório-motora: medula, tronco encefálico, córtex e núcleos da base 8. Sistema

neurovegeta2vo 9. Organização neural do comportamento e sistema límbico 10. Ciclo sono-vigília 11. Organização geral do sistema cardiovascular; excitabilidade e

contra2lidade cardíaca 12. Ciclo cardíaco 13. Determinação e controle do débito cardíaco; hemodinâmica 14. Controle da pressão arterial 15. Eletrocardiograma:

fundamentos e interpretação. 16. Mecânica respiratória; trocas gasosas nos alvéolos pulmonares 17. Regulação da respiração; respiração e aclimatação em atmosferas e

ambientes incomuns 18. Organização geral do sistema renal; controle dos líquidos e volumes corporais 19. Funções do néfron: filtração, reabsorção e secreção 20.

Equilíbrio hidro-eletrolí2co 21. Mecanismo de formação da urina; equilíbrio ácido-básico 22. Par2cipação renal no controle da pressão arterial 23. Organização geral do

sistema diges2vo 24. Glândulas salivares: composição e funções da saliva; controle neuroendócrino 25. Sucção; importância do aleitamento materno no

desenvolvimento do trato gastrointes2nal 26. Estômago, intes2no delgado, bile e pâncreas exócrino: mo2lidade e secreção (funções e controle neuroendócrino) 27.

Absorção alimentar: carboidratos, lipídios e proteínas 28. Intes2no grosso: mo2lidade, secreção e microbiota (funções e controle neuroendócrino) 29. Alimentos

funcionais: fibras alimentares 30. Transformações energé2cas e termorregulação 31. Sistema endócrino: funções e caracterís2cas dos hormônios; mecanismos de ação

hormonal 32. Eixo hipotálamo-hipófise 33. Glândulas endócrinas (adrenais, pâncreas, para2reóides, 2reóide, pineal): controle da secreção e ação dos hormônios. 34.

Organização geral do sistema reprodutor; diferenciação sexual; comportamento sexual 35. Controle da função tes2cular e ovariana. 36. Ciclo menstrual 37. Gravidez e

lactação; an2concepcionais
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Referências Básicas:

1. BERNE, R. M. e LEVY, M.N .Fisiologia - 6ª Edição – Ed. Elsevier; 2012.

2. STANFIELD – Fisiologia Humana – 5. Ed – Pearson, 2013

5. GUYTON, A.C.;HALL,J.E.-Tratado de Fisiologia Médica.13ªed.; Elsevier-2013.

4. GANONG – Fisiologia Médica – 24. Ed. – Artmed, 2012.

Referências Complementares:

6. Textos de apoio didá2co.

Serão realizadas 3 provas parciais. O aluno que ob2ver nota igual ou superior a 5 em cada uma das provas parciais será dispensado do exame final. Fará exame o

aluno que ob2ver nota inferior a 5 em pelo menos uma das provas parciais. Será considerado aprovado o aluno que ob2ver média igual ou superior a 5 como

resultado da média ponderada entre as provas parciais (peso 1 cada uma) e exame final (peso 2). O conteúdo programá2co do exame constará do(s) assunto(s) da(s)

prova(s) parcial(ais) na(s) qual(ais) o aluno 2ver ob2do nota inferior a 5. ATENÇÃO: observar frequência mínima.

A disciplina será desenvolvida por meio de aulas teóricas e prá2cas, além de seminários realizados pelos alunos sob supervisão docente.

Verifique a auten2cidade deste documento na página www.dac.unicamp.br/link
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