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Coração &

Potencial de ação cardíaco

Profa. Dra. Iris Callado Sanches

icsanches@uninove.br

ATENÇÃO: Este material serve de apoio para a explicação

durante as aulas. Façam suas anotações! 5

 As células miocárdicas são pequenas, ramificadas
e interconectadas por gap junctions. Essas
junções atuam como sinapses elétricas (assunto
da aula anterior).

 Essa massa de células interconectadas denomina-
se miocárdio. O miocárdio é uma unidade
functional única (sincício funcional), uma vez que
os potenciais de ação originados em qualquer
célula podem ser transmitidos a todas as outras
células.

Gap junctions & Coração

mailto:icsanches@uninove.br
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Sinapse elétrica

Músculo cardíaco (miocárdio)

 GAP junctions: proteínas 
transmembranas que 
formam canais abertos

 A estimulação 
(despolarização) de uma 
única célula miocárdica 
propaga um potencial de 
ação por todo miocárdio, 
fazendo o coração 
funcionar como uma 
unidade
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 Esta seção visa descrever o coração e as 

câmaras cardíacas.

Introdução

Coração

Bomba  impulsiona 
o sangue por todo o 
sistema cardiovascular

4 câmaras

Tamanho de um 
punho

FC média:

70 x/minuto (bpm) =

100.800 x/dia =

36,8 milhões x/ano
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ÁTRIOS

direito

esquerdo

VENTRÍCULOS

direito

esquerdo

Câmaras cardíacas

 Esta seção visa descrever o trajeto do sangue

através do coração, da circulação pulmonar e 

da sistêmica.

Introdução
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Coração: 2 bombas separadas

LADO DIREITO LADO ESQUERDO

 Circulação pulmonar

 Recebe sangue que retorna 

de todas as partes do corpo 

(AD)

 Bombeia para os pulmões 

(VD)

 Circulação sistêmica

 Recebe sangue oxigenado dos 

pulmões (AE)

 Bombeia para o corpo (VE)

 Esta seção visa explicar como os nervos

autônomos (simpático & parassimpático) 

regulam a frequência cardíaca;

 Descrever as estruturas e as vias de condução

de impulsos elétricos do coração;

 Descrever a atividade elétrica no nodo

sinoatrial e explicar por que esse tecido atua

como marcapasso normal do coração. 

Introdução
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Quem estimula o coração?

Estímulo 
intrínseco

Células que 
despolarizam 

automaticamente 
(nodo sino atrial)

Estímulo 
extrínseco

Sistema nervoso 
autônomo

Simpático Parassimpático 

Controle da ritmicidade pelo sistema 

nervoso autônomo

SIMPÁTICO

• acelera a despolarização nodo 
sinoatrial e aumenta a força de 
contração

• inervação generalizada  

PARASSIMPÁTICO

• retarda a descarga sinusal

• nervo vago
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Simpático x Parassimpático

CONTROLE 
EXTRÍNSECO

Simpático 

Parassimpático 

CONTROLE INTRÍNSECO

Nodo sinoatrial:

menos permeável ao potássio, 

despolariza automaticamente

em torno de 100x por minuto

Frequência cardíaca

INTRÍNSECA
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Impulso elétrico

O impulso se espalha como uma onda.

A contração acompanha esse movimento.

DESPOLARIZAÇÃO:

1. Nodo Sinoatrial (SA)

2. Fibras Internodais

3. Nodo Atrioventricular

4. Feixe de His 

5. Fibras de Purkinje

Propagação do impulso elétrico pelo 

músculo cardíaco

• Região auto-excitável 
que pode produzir 
descarga e contração 
rítmica automática

Nodo sinoatrial 
(SA)

• Transmite o impulso 
gerado no nodo SA 
para o átrio esquerdo 
e para o nodo 
atrioventricular (AV)

Fibras Internodais
• Retarda a transmissão 

do impulso dos átrios 
para os ventrículos

Nodo 
Atrioventricular

• Conduzem os 
impulsos do nodo AV 
para os ventrículos

Feixe de His e 
Fibras de Purkinje
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Velocidade de propagação no coração

 Potencial de repouso das fibras ventriculares = -90mV

Potencial de ação de uma célula miocárdica

dos ventrículos
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Concentração iônica durante a despolarização 

do ventrículo

Potencial de ação cardíaco
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 Esta seção visa relacionar o tempo envolvido

na produção de um potencial de ação com o 

tempo envolvido na contração das células

miocárdicas, e explicar essa relação.

Introdução

:

Potencial de repouso das fibras sinusais = -55 mV

Fibra menos permeáveis ao K+

Potencial de ação gerado pelos canais de cálcio/sódio

Ritmicidade automática das fibras sinusais
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 Esta seção visa explicar como as ondas

eletrocardiográficas são produzidas e 

relacioná-las com outros eventos do ciclo

cardíaco.

Introdução

Eletrocardiograma

REGISTRO GRÁFICO DA ATIVIDADE 

ELÉTRICA DO CORAÇÃO
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Fases do ECG de Repouso
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Gráfico do eletrocardiograma padrão

Duração das ondas e intervalos do ECG
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Sequência temporal da ativação dos 

ventrículos

Fases do eletrocardiograma

Onda P 

•Despolarização Atrial

•Onda Q

•Despolarização Septal (1ªDeflexão negativa)

Complexo Ventricular QRS

•Despolarização dos Ventrículos

Onda S

•Despolarização ventricular

Onda T

•Repolarização dos Ventrículos
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Ciclo cardíaco
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27. Utilizando um fluxograma (esquema com setas), 

descreva o trajeto da circulação pulmonar. Indique

as quantidades relatias de oxigênio e dióxido de 

carbono nos vasos envolvidos.

28. Utilize um fluxograma para descrever a circulação

sistêmica e indique as quantidades relatias de 

oxigênio e dióxido de carbono nos vasos

envolvidos.

29. Descreva detalhadamente o ciclo cardíaco.

30. Explique todos os mecanismos moduladores da 

frequência cardíaca (extrínsecos e intrínsecos).

Questões para revisão

31. Por que o coração poderia se contrair fora do nosso 
corpo? Cite as condições necessárias para a ocorrência 
desse processo.

32. Explique como o impulso elétrico se propaga pelo 
músculo cardíaco, detalhando todas as estruturas 
anatômicas envolvidas, e descreva o papel de cada uma 
delas nessa propagação.

33. Quando o impulso elétrico chega ao miocárdio, ele 
estimula a contração muscular. Explique detalhadamente 
como ocorre a despolarização de uma fibra muscular 
ventricular, citando todos os íons envolvidos.

34. O que é eletrocardiograma? Desenhe um 
eletrocardiograma e indique as ondas. Faça uma legenda
relacionando os eventos elétricos do coração que
produzem essas ondas.

Questões para revisão


