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SISTEMA CIRCULATÓRIO 
 

 CONCEITO: é responsável pela condução dos líquidos que transportam substâncias nutritivas e 

metabólicas, bem como gases respiratórios, de um ponto para outro ponto distante do mesmo organismo. 

 O sangue é o principal veículo de circulação interna e desempenha numerosas funções tais como: 

  transporte de oxigênio desde os órgãos respiratórios até os tecidos do corpo e condução de dióxido 

de carbono dos tecidos até os órgãos respiratórios; 

  distribuição dos nutrientes a todas as células do corpo; 

  transporte dos produtos finais do metabolismo até os órgãos especializados de excreção; 

  

 O papel mais importante deste sistema é o de transportar gases. Para isto, deve haver 

substâncias que ajudem a reter os gases em um local e desprendê-los em outro. Isto justifica o 

aparecimento dos pigmentos respiratórios. 

   exemplo: a ligação do O2 e do CO2, onde ocorre a fixação do O2 nos órgãos respiratórios e 

seu desprendimento nos tecidos. Ao mesmo tempo, o CO2 é recolhido nos tecidos e largado nos órgãos 

respiratórios. 

 

O CORAÇÃO 
 

 CONCEITO: é um órgão muscular oco localizado na cavidade torácica, entre os dois pulmões, no espaço 

chamado mediastino; apresenta-se um pouco desviado para o lado esquerdo e funciona como uma bomba 

propulsora. 

 

 O coração está dividido longitudinalmente em duas metades opostas: a direita, onde ocorre o fluxo de 

sangue venoso e a esquerda, onde ocorre o fluxo de sangue arterial. 

 

 O coração possui quatro cavidades (duas aurículas ou átrios e dois ventrículos) separados por 

válvulas. 

 

 A válvula tricúspide separa o átrio direito do ventrículo direito, impedindo o refluxo de sangue do 

ventrículo para o átrio direito. 

 

 A válvula bicúspide ou mitral separa o átrio esquerdo do ventrículo esquerdo, impedindo o refluxo 

de sangue do ventrículo para o átrio esquerdo. 

 

   átrios ou aurículas: duas cavidades menores e superiores, e que recebem sangue. 

   ventrículos: duas cavidades maiores e inferiores, e que eliminam sangue. 

 

 

 



 O coração humano possui três camadas ou paredes: 

 

  endocárdio: é a mais interna e é contínua com a dos vasos sangüíneos; 

  miocárdio: é a camada média onde está o músculo cardíaco responsável pelos batimentos 

cardíacos; 

  pericárdio: é a camada mais externa e envolve o coração. O pericárdio é uma membrana cerosa. 

 

VASOS SANGÜÍNEOS 

 
 CONCEITO: são estruturas tubulares que conduzem o sangue, levando nutrientes para os tecidos e 

trazendo de lá estruturas para serem eliminadas. São eles: 

 

  artérias: são vasos que saem do coração (eferentes). Conduzem o sangue arterial (rico em O2), 

exceto a artéria pulmonar. 

   arteríolas:  são artérias de pequeno calibre. 

  veias: são vasos que chegam ao coração (aferentes). Conduzem o sangue venoso (rico em CO2), 

exceto as veias pulmonares. 

   vênulas: são veias de pequeno calibre. 

  capilares: são vasos microscópicos, intermediários entre artérias e veias. Só possuem uma 

camada de células. É onde ocorrem as trocas sanguíneas. 

 

MOVIMENTOS CARDÍACOS 

 

 Os movimentos cardíacos são dois, a sístole e a diástole. 

  

   sístole: é a contração (expulsão de sangue) do miocárdio. 

   diástole: é a dilatação (recebimento de sangue) do miocárdio. 

 

 É importante notar que quando as aurículas estão em sístole, os ventrículos estão em diástole.  

 

TIPOS DE CIRCULAÇÃO 

 

  Pequena Circulação ou Circulação Pulmonar: O SANGUE CHEGA AO ÁTRIO DIREITO E 

RICO EM CO2 (VENOSO). ATRAVÉS DO VENTRÍCULO DIREITO É LANÇADO NA ARTÉRIA 

PULMONAR, POR ONDE CHEGA AOS PULMÕES.  

SUA FINALIDADE É OXIGENAR O SANGUE. 

 

            CORAÇÃO    PULMÃO    CORAÇÃO 

 

  Grande circulação ou Circulação Sistêmica: O SANGUE QUE VOLTA DOS PULMÕES É 

RICO EM O2 (ARTERIAL). PELAS VEIAS PULMONARES CHEGA À AURÍCULA ESQUERDA, DAÍ 

PARA O VENTRÍCULO ESQUERDO, QUE O LANÇA NA ARTÉRIA AORTA, INDO PARA TODO O 

CORPO. 

SUA FINALIDADE É LEVAR NUTRIENTES ÀS CÉLULAS DO ORGANISMO; FORNECE 

TAMBÉM O O2 AOS TECIDOS E DELES RETIRA O CO2. 

 

                     CORAÇÃO    TECIDOS DO CORPO    CORAÇÃO 

 



MECÂNICA CARDÍACA 

 

 O coração bate, em média, de 60 a 90 vezes por minuto, que é a freqüência cardíaca normal. Abaixo 

de 60 vezes/minuto ocorre uma bradicardia e acima de 90 vezes/minuto ocorre uma taquicardia. 

 conceitos importantes: 

   

   pressão sangüínea: é o resultado da força exercida pelo coração para impulsionar o sangue. 

Em uma pessoa adulta o sangue sai do coração a uma pressão de 120 mm Hg. 

   

 

SISTEMA CIRCULATÓRIO 

 
A ) Descreva o trajeto do sangue não hematosado até os pulmões e o seu retorno ao coração na pequena 

circulação. Destaque as estruturas envolvidas nesse processo. 

 

B ) Descreva o trajeto do sangue na grande circulação desde a saída do coração até o abastecimento das 

células , não esquecendo de destacar os vasos e estruturas envolvidos. 

 

C ) Na figura abaixo podemos observar diversas estruturas do coração ( linda figura , neh! ) 

 
Nomeie as estruturas 1, 10 , 11, 9 , 2 , 3, 5 , 6, 4,  

 



D ) Indique os nºs que representam as válvulas tricúspide e mitral . 

 

E ) Justifique a importância das válvulas no funcionamento do coração . 

 

Observem essa figura : 

Vai ajudar muito vocês ! Ela mostra até o caminho do sangue por dentro dos vasos. 

Fonte : sobiologia 

 

 



 

 
 

 
 

 

 

 

 



Sistema Tegumentar - Pele Humana 

 
A pele humana, unhas, pelos, glândulas, sistema tegumentar, tecido epitelial, glândulas 

sudoríparas e glândulas sebáceas. 

 

 

O que é   

A pele e seus anexos (unhas, pelos e glândulas) fazem parte do sistema tegumentar. Ela  é 

composta por três camadas: epiderme, derme e tela subcutânea. 

 As camadas da pele  

A epiderme é a parte mais externa e a única que está em contato com o meio ambiente, por 

esta razão, ela possui também a importante função de proteger o organismo contra os 

danos causados por agentes externos. 

Ela é composta por tecido epitelial (carente de vascularização) e possui cinco camadas: 

camada basal, espinhosa, granulosa, lúcida e camada córnea. 

Sua formação se dá através das células epidérmicas (queratinócitos, melanócitos, células 

de Langerhans e células de Merkel).    

Contudo; excetuando-se a camada basal (única camada que faz contato com a derme), a 

epiderme é quase que completamente formada por queratinócitos. 



A derme é formada por tecido conjuntivo, que ao contrário do tecido epitelial é ricamente 

vascularizado. 

Nela encontram-se as fibras colágenas, elásticas e reticulares, além das células formadoras 

de sua composição (fibroblastos, linfócitos, mastócitos...). 

Ainda na derme, estão presentes algumas glândulas (sudoríparas, sebáceas), terminações 

nervosas e folículos pilosos. 

Por último, vem à tela subcutânea, também conhecida como hipoderme, esta é composta 

por células gordurosas. Ela é responsável pela reserva de nutrientes, proteção dos vasos e 

nervos localizados nos níveis mais profundos. 

É importante saber que quando se pensa em epiderme, derme e hipoderme, deve-se ter em 

mente que uma depende da outra para o equilíbrio deste importante órgão que é a pele 

humana, e também para o “perfeito” funcionamento de nosso organismo.    

 

 

http://www.todabiologia.com/anatomia/nervo.htm


 
 

 

 

Verão, sol, calor e exposição da pele. A cada dia que passa percebemos como os verões estão mais 

quentes e o sol, mais forte. O resultado dessas mudanças no clima são as complicações para a saúde. Além 

de prejudicial para a pele, a exposição à radiação solar sem proteção pode resultar num câncer de pele, por 

isso, todo o cuidado, ainda é pouco. 

 

O filtro solar deve ser o principal aliado de todos. Acessórios como chapéus, sombrinha, guarda-sóis e 

óculos escuros também podem ajudar na proteção. Os cuidados devem ser redobrados no verão mas, não 

quer dizer que essa seja a única época para uso de filtro solar. Os raios solares, esmo com o tempo nublado, 

atingem a pele e o risco do câncer continua. Atente-se também para os horários de exposição ao sol, que não 

é recomendável entre às 10h e 16h. 

 

Fique de olho nas crianças! Pesquisas relatam que a exposição cumulativa e excessiva ao sol durante os 

primeiros 10 a 20 anos de vida aumenta muito o risco de câncer de pele. Antes de comprar um filtro solar, 

verifique se ele oferece proteção UV-A e UV-B, o fator de proteção de acordo com sua cor de pele. Os 

filtros solares devem ser aplicados antes da exposição ao sol e reaplicados após nadar, suar e se secar com 

toalhas. 

 

Você sabia ainda que uma alimentação específica pode ajudar a proteger a pele e olhos da radiação solar? 

Pois é, pesquisas comprovaram que o consumo regular de alimentos riscos em carotenos (frutas e hortaliças 

amarelas e alaranjadas) e flavonóides (uva e chás) ajudam numa maior resistência da pele contra ações 

lesivas dos raios solares do espectro ultravioleta. 

 

 

 

 

 

 

 



O Sistema Ósseo 

 
Esqueleto: são as estruturas de sustentação e proteção de órgãos internos, faz também a fixação de 

determinados tipos de músculos. O homem e os outros animais vertebrados se locomovem das mais diversas 

formas e para os mais diversos fins. E, para se locomover, eles fazem uso de seus músculos e de seu 

esqueleto. O esqueleto do homem é formado por 206 ossos. Para fins de estudo, divide-se o esqueleto 

humano em três partes: cabeça, tronco e membros.  

A estrutura dos ossos: os ossos têm quatro partes: 

 Epífises: são as extremidades, recobertas pela cartilagem articular; 

 Periósteo: é uma membrana fibrosa que reveste externamente o osso; 

 Diáfise: é o corpo do osso, envolvido pelo periósteo; 

 Canal ósseo: é o canal onde se encontra a medula óssea. 

Forma do osso: quanto à forma, os ossos podem ser longos, curtos e chatos: 

 Ossos longos: apresentam em seu interior o canal ósseo. No adulto, esse canal contém um tecido 

conjuntivo rico em gordura: a medula óssea amarela (chamada popularmente tutano).Exemplo de 

osso longo: o fêmur (osso da coxa). 

 Ossos curtos: apresentam as três dimensões quase iguais. Exemplo: a patela, popularmente chamada 

de rótula (osso do joelho). 

 Ossos chatos: são largos, compridos e pouco espessos (finos). Exemplo: a escápula (osso que se 

encontra entre o braço e o ombro). 

 A composição dos ossos: os ossos são órgãos formados por vários tipos de tecidos. O periósteo, por 

exemplo, é uma bainha fibrosa de tecido conjuntivo; a medula óssea é também formada por um tipo de 

tecido conjuntivo. Mas é o tecido ósseo que confere a rigidez típica dos ossos. No tecido ósseo, destacamos 

os seguintes componentes: 

 Os osteócitos – que são as células do tecido ósseo; 

 A matriz óssea – que representa o material intercelular. 

A matriz óssea é constituída basicamente de sais de cálcio - sobretudo fosfato de cálcio e carbonato de 

cálcio – associados a proteínas chamadas de colágeno. 

As articulações: os ossos do esqueleto, embora independentes, estão presos uns aos outros. As regiões onde 

eles se ligam são chamadas de articulações ou juntas.   

Tipos de articulações: existem três tipos de articulações: sinartrose, anfiartrose e diartrose. 

 Sinartrose (articulação imóvel): nesse tipo de articulação, as superfícies ósseas que se unem são 

dentadas, não permitindo nenhum movimento. Exemplo: a articulação dos ossos do crânio e da face, 

excetuando a mandíbula, a única que se move nesse conjunto. 

 Anfiartrose (articulação semimóvel): É uma articulação que permite pequenos movimentos. 

Exemplo: as articulações da coluna vertebral (ou espinha dorsal). 

 Diartrose (articulação móvel): possibilita grandes movimentos. Exemplo: as articulações dos 

braços e das pernas. 

 

    Estrutura de um osso:                                  Tipos de ossos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Os ossos do crânio e da face: na cabeça existem 22 ossos: 08 no crânio e 14 na face. Os ossos do crânio 

envolvem e protegem o cérebro e os principais órgãos dos sentidos.  

                       

                                            Ossos pares: parietais (teto do crânio) e temporais (onde se aloja a 

                      Crânio:        orelha; 

                                            Ossos ímpares: frontal (testa), occipital (acima da nuca), etmóide :                                    

                                            (forma as cavidades orbitárias) e esfenóide (base do crânio). 

Cabeça:                                              
                                            Ossos pares: nasais, lacrimais, conchas nasais inferiores (cornetos),                         

                      Face:             maxilar, palatinos (“céu da boca”), zigomáticos (“maças do rosto”); 

                                            Ossos ímpares: vômer, mandíbula (queixo). 

  

 

Ossos do Crânio (frontal):                                     Ossos do Crânio (lateral):                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os ossos do tronco: o tronco compreende duas partes: a coluna vertebral e a caixa torácica.  

 A Coluna Vertebral: formada por 33 pequenos ossos chamados de vértebras, a coluna vertebral é o 

eixo de sustentação do nosso corpo. Dispostas umas sobre as outras, as vértebras formas uma coluna 

que vai do pescoço até a bacia. Todas as vértebras têm um orifício, o forâmen vertebral. O conjunto 

dos orifícios de todas as vértebras forma o canal vertebral. 

A coluna vertebral apresenta cinco regiões: cervical, dorsal ou torácica, lombar, sacral e coccígiana. 

Entre uma vértebra e outra existe um disco de cartilagem (disco intervertebral), esse disco protege as 

vértebras, evitando o desgaste que pode ocorrer devido à movimentação.  

 A Caixa Torácica: essa estrutura do nosso corpo assemelha-se a uma gaiola onde se aloja so 

pulmões e o coração, devido a posição das costelas, que prendem atrás, nas vértebras dorsais, e na 

frente, no osso esterno ou nas cartilagens.  

As costelas são divididas em 24 ossos, dispostas em doze pares de cada lado, sendo classificadas em 

verdadeiras, falsas e flutuantes. 

                       

                                           Contém 33 Ossos pequenos ou vértebras divididas em 5 regiões: 

                    Coluna           cervical (7 vértebras), torácica (12 vértebras), lombar (5 vértebras),   

                    Vertebral:      sacral (5 vértebras soldadas) e coccígiana (4 vértebras soldadas).                                    

                                            A 1ª vértebra tem o nome de Atlas e a 2ª tem o nome de Áxis. 

 
 



Tronco:                                              
                                            Constituídas por costelas dispostas em doze pares: 

                     Caixa             Verdadeiras: 7 pares articuladas com osso esterno, Falsas: 3 pares 

                     Torácica:       ligadas com cartilagem e Flutuantes: 2 pares soltas, sem ligação. 

 

 

A Coluna Vertebral:                          A Caixa Torácica:                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os ossos dos membros: os ossos dos membros são divididos em superiores e inferiores. Os membros 

superiores compõem a região formada pelos braços e pelas mãos. Os membros inferiores formam a região 

das pernas e dos pés. 

Percebemos que os ossos das mãos e dos pés possuem uma organização semelhante: os pés (relativamente 

compridos que favorecem a nossa postura ereta e facilitam o andar) os dedos das mãos (relativamente longos 

que possibilitam a execução de tarefas precisas).  

 Os Membros Superiores: o esqueleto dos membros superiores pode ser dividido nas quatro partes 

apresentadas a seguir: 

 Ombro ou Cintura escapular: os ossos do ombro são dois: 

 Clavícula – longa e fina, situada na frente. 

 Escapula ou omoplata – chata e meio triangular, localizada atrás.    

 Braços: são formados pelo úmero, que se articula com a escapula. Tal articulação constitui a junta 

do ombro. 

 Antebraços: possuem dois ossos: o rádio e a ulna ou cúbito, ambos se articulam com o úmero, 

formando o cotovelo. Para identificar os ossos do antebraço, o radio é o osso do lado do polegar e a 

ulna é osso do lado do mínimo.   

 Mãos: possuem 27 ossos e se distribuem em três grupos: 

 Carpianos: são oito pequenos ossos que formam o carpo ou punho. 

 Metacarpianos: são cinco pequenos ossos que formam o metacarpo ou palma da mão. 

 Falanges: são os três ossinhos dos dedos: falange distal, falange medial e falange proximal. O 

polegar só tem dois desses ossos.   

 

 Os Membros Inferiores: o esqueleto dos membros inferiores está dividido também em quatro 

partes, descritas a seguir: 

 Quadril ou Cintura pélvica: é constituído pelos dois ossos ilíacos, que articulam com osso sacro 

formando a pelve ou bacia. 

 Coxa: é formada por um único osso: o fêmur, que é o maior osso do esqueleto humano.  

 Perna: compreende três ossos: 

 
 



 Tíbia: é o osso da canela. 

 Fíbula situada atrás da tíbia é conhecida também por perônio.  

 Patela: situada no joelho, faz articulação entre o fêmur e a tíbia e fíbula.    

 Pés: são formados por 26 ossos que compreendem em três partes semelhante a mão: 

 Tarso: situa-se na parte do calcanhar.  

 Metatarso: faz-se a planta do pé. 

 Falanges: são os ossos que fazem os dedos. 

                       

                                           Adaptados à preensão: clavícula e escapula (ombro), 

                    Superiores:   Úmero (braço),   

                                           Radio e ulna (antebraço), 

                                           Carpo, metacarpo e falanges (mãos). 

Membros:  
                                          Adaptados à locomoção: ilíacos (quadril), 

                     Inferiores:   Fêmur (coxa), 

                                          Tíbia e fíbula (perna) e patela (joelho), 

                                          Tarso, metatarso, falanges (pés).  

 

Ossos da mão:                                                           Ossos do pé: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                        Obs: Bons Estudos e Boa Prova! 

 

 

Prof.º Mário César Castro 

  


