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Aula 4-Fisiologia Cardiovascular

Sidney Sato, MSC

Histologia Típica do Miocárdio

Fibras musculares dispostas em treliça, característica
estriada, miofibrilas típicas, discos intercalados
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Junções comunicantes (Gap Junctions)

Difusão quase livre 
dos íons

PA propaga-se através 
dos discos intercalados
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Valvas Átrio-Ventriculares
(Tricúspide e Mitral)

Valvas Semilunares (Pulmonar e Aórtica)

Fisiologia do músculo cardíaco

Estrutura do coração 
e  fluxo do sangue 
pelas câmaras e 
valvas cardíacas
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Potencial de Ação no Músculo Cardíaco

Potencial em ponta: SPIKE

Platô: Manutenção da 
despolarização por 0,2 s

Acoplamento Excitação-Contração

O PA provoca contração das miofibrilas
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O Ciclo Cardíaco

Potencial de ação 
espontâneo

Condução do impulso
nervoso dos átrios para
os ventrículos leva mais
de 0,1 s

Ciclo Cardíaco

Diástole
(relaxamento)

Coração recebe o 
sangue das veias

Sístole
(Contração)

Ejeção do sangue 
para as artérias
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Sequência  dos eventos do ciclo cardíaco

Diástole atrial 

Diástole ventricular

Sístole atrial

Sístole ventricular

Ciclo cardíaco

Eventos ventriculares

SÍSTOLE DIÁSTOLE

Contração isovolumétrica Relaxamento isovolumétrico
Ejeção Afluxo (enchimento) rápido
Diástole atrial Afluxo (enchimento) lento (diástase)

Sistole atrial

O Ciclo Cardíaco
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Eventos do ciclo cardíaco

• Átrios como bombas de escorva;

• Ventrículos como bombas;

• Enchimento dos ventrículos

• Esvaziamento ventricular durante a sístole: 
período de contração isovolumétrica;

• Período de ejeção

• Período de relaxamento isovolumétrico;

• Curva da pressão aórtica

Volumes Finais e Fração de ejeção

• Volume diastólico final: 110-120 ml

• Débito sistólico: 70 ml

• Volume sistólico final: 40-50 ml

• Fração de ejeção: 60% (fração do volume  
diastólico que é ejetada)
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ECG x Ciclo Cardíaco

Sons cardíacos X Bombeamento 
cardíaco

• Contração dos ventrículos: 

• Primeiro som cardíaco: som do fechamento 
das valvas A-V;

• Segunda bulha: som do fechamento das valvas 
aórtica e pulmonar ao final da sístole.
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Regulação do bombeamento cardíaco

• Regulação cardíaca intrínseca: Volume 
sanguíneo;

• Controle da Frequência Cardíaca e força de 
bombeamento pelo SNA

Regulação intrínseca do 
bombeamento cardíaco

• Mecanismo de Frank-Starling: “Dentro dos 
limites fisiológicos, o coração bombeia todo o 
sangue que a ele retorna pelas veias” 
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Controle do coração pelo SNA

• Estimulação simpática: Pode aumentar em mais 
de 100% o débito cardíaco;

• Estimulação vagal (parassimpática): O débito 
cardíaco pode ser diminuído a até quase zero.

A estimulação simpática/parassimpática influencia 
tanto na frequência cardíaca quanto na força de 
contração cardíaca.
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Efeito dos Íons potássio no 
funcionamento cardíaco

Excesso de potássio no LEC: coração se dilata e fica 
flácido e diminui a frequência de batimentos;

Grandes quantidades: podem bloquear a condução do 
impulso nervoso dos átrios para os ventrículos pelo feixe 
AV;

8 a 12 mEq/l: Fatal!

Efeitos dos íons cálcio

• Excesso : contrações espásticas do coração;

• Deficiência: flacidez cardíaca


