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FICHA RESUMO DE UNIDADE CURRICULAR 
ANO LETIVO DE  2019-2020 

 
CURSO DE  LICENCIATURA EM OSTEOPATIA 

 

 

 Unidade curricular:  

 

Anatomofisiologia do Sistema Cardiovascular e Respiratório II 
 

Curricular Unit: 

 

Cardiovascular and Respiratory Anatomophysiology  II 

 

Objetivos da unidade curricular e competências a desenvolver (1000 carateres); 

 

Esta unidade curricular visa fornecer aos alunos os conhecimentos anatómicos e fisiológicos dos principais 

fenómenos assim como dos seus mecanismos de controlo. 

Os estudantes aprovados à unidade curricular deverão evidenciar as seguintes aptidões, conhecimentos e 

competências: conhecer todos os constituintes do sistema humano em estudo; ser capaz de perceber o processo 

fisiológico inerente ao sistema referenciado e os seus mecanismos de controlo e deve ter a capacidade de 

descrever anatomicamente e fisiologicamente todos os seus constituintes. 
 

Objectives of the curricular unit and competences to be developed (1000 caracteres) 

 

This course aims to provide students with the anatomical and physiological knowledge and on 

main phenomena and their control mechanisms. 

Students approved the course should demonstrate the following skills, knowledge and 

skills: knowing all the constituents of the human system under study; be able to understand the process 

inherent physiological referenced system and its controls and must have the ability to describe 

anatomically and physiologically all its constituents. 
 

 

Conteúdos programáticos (1000 carateres): 

 

1. Desenvolvimento, morfologia e fisiologia do aparelho respiratório  

2. Anatomia das vias de condução de ar. 

3. Pulmão e pleura.  

4. Histologia do aparelho respiratório.  

5. Desenvolvimento do aparelho respiratório.  

6. Ventilação e mecânica respiratória. 

7. Ciclo respiratório. 

8. Trocas gasosas.  

9. Controlo nervoso da respiração.  

10. Fisiopatologia respiratória. 
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Syllabus (1000 caracteres) 

 

1. Development, morphology and physiology of the respiratory system 
2. Upperairway Anatomy 
3. Lung and pleura 
4. Histology of the respiratory system. 
5. Development of the respiratory system. 
6. Ventilation and respiratory mechanics. 
7. Respiratory cycle 
8. Gas exchange 
9. Nervous control of respiration 
10. Respiratory physiopathology 
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