
Sistema Circulatório 



Sistema Circulatório 
•Uma das funções desse sistema é 

bombear o sangue oxigenado (arterial) 

proveniente dos pulmões para todo o 

corpo e direcionar o sangue desoxigenado 

(venoso), que retornou ao coração, até os 

pulmões, onde deve ser enriquecido com 

oxigênio novamente. 

 

Resumo das principais funções do Sistema: 

1)Transportede gases resultantes da respiração e 

necessários para a respiração celular; 

2)Transporte de nutrientes e substâncias 

resultantes do metabolismo 

3)Transporte de elementos do sistema imunitário. 

 



Componentes do 

Sistema Circulatório 
• É composto por: coração, artérias, veias, vasos capilares e 

sangue (tecido líquido). 

 



Coração 
•Órgão formado por um músculo extremamente resistente, capaz de se 

contrair e relaxar dezenas de vezes por minuto (em média, cerca de 80 

batimentos por minuto). graças a força muscular exercida pelo coração que 

o sangue é capaz de circular pelos vários quilômetros de artérias e veias no 

interior do corpo. 

 

•A cada batimento cardíaco, um sistema duplo é ativado: 

Sangue é enviado aos pulmões para ser oxigenado. 

Sangue é enviado para o corpo para transporte de substâncias. 

 

•O coração é dividido em 4 câmaras: 2 átrios e 2 ventrículos. Entre cada 

átrio e ventrículo existem válvulas (bicúspide e tricúspide) que impedem o 

refluxo do sangue de uma câmara para a outra. 

 



Coração 



Artérias 
•Carregam o sangue do coração para o corpo. 

•São vasos sanguíneos mais grossos e resistentes, possuindo 

paredes com mais camadas de células para que possam 

suportar pressões sanguíneas maiores. 

•As artérias conduzem o sangue do coração para todo o 

corpo. 

•Durante esse trajeto, as artérias vão mudando de calibre, 

ficando cada vez mais finas a medida que vão adentrando os 

órgãos. 

•A maior artéria do corpo se chama aorta. 

 



Veias 
•São vasos sanguíneos mais lisos, com paredes menos resistentes. 

Quase não há pressão sendo exercida nas veias. 

•A função delas é levar o sangue de volta ao coração. 

•As veias possuem válvulas que impedem o retorno do sangue evitando 

que a circulação seja interrompida. Quando há problemas nessas 

válvulas, o sangue vai se acumulando e podem se formar pequenos 

coágulos que são nocivos. Por isso, exercitar-se é sempre necessário 

para evitar esse tipo de problema. 

•A maior veia do corpo se chama cava. 

•Ao contrário da ideia muitas vezes generalizada não transportam 

apenas sangue venoso, mas também arterial (ex. Veias pulmonares). 

 



Vasos Capilares 

São vasos sanguíneos extremamente finos que 

penetram no interior de órgãos e tecidos para levar 

substâncias diretamente para as células. 

São nos vasos capilares que também ocorre a 

hematose entre sangue e tecidos. 

O sangue chega através das artérias que vão 

diminuindo cada vez mais de calibre, penetram nos 

tecidos através dos capilares, realizam as trocas, e o 

sangue retorna ao coração através de veias. 

 



Artérias, Veias e Capilares 



Artérias, Veias e Capilares 



 
Dinâmica da circulação 

 • Pequena circulação: 

veias cava – átrio direito – 

ventrículo direito – artéria 

pulmonar – pulmões – 

veias pulmonares – átrio 

esquerdo. 

• Grande circulação: átrio 

esquerdo – ventrículo 

esquerdo – artéria aorta – 

corpo – veias cava. 

 

 



Estrutura e Funcionamento do 

Coração Humano 

•Átrio direito e átrio esquerdo, em 

sua parte superior. 

 

•Ventrículo direito e ventrículo 

esquerdo, em sua parte inferior. 

 



Estrutura e Funcionamento do 

Coração Humano 
•O sangue que entra no átrio direito passa 

para o ventrículo direito. 

•O sangue que entra no átrio esquerdo passa 

para o ventrículo esquerdo.  

•Um átrio não se comunica com o outro átrio, 

assim como um ventrículo não se comunica 

com o outro ventrículo. 

•O sangue passa do átrio direito para o 

ventrículo direito através da válvula tricúspide 

e do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo 

através da válvula mitral. 

•A função das válvulas cardíacas é garantir 

que o sangue siga uma única direção, sempre 

dos átrios para os ventrículos. 



Estrutura e Funcionamento do 

Coração Humano 
•Quando o sangue sai do coração pelo ventrículo direito, o 

sangue quase não carrega oxigênio: traz mais gás carbônico e 

substâncias descartadas pelas células, pois acabou de chegar 

do seu “passeio” pelo corpo. Por isso, segue pela artéria 

pulmonar até os pulmões. Nesse órgão, ele troca o gás 

carbônico por muito oxigênio e volta ao coração. 

•Retorna ao coração pelo átrio esquerdo, segue para o 

ventrículo esquerdo e sai pela artéria aorta em direção ao resto 

do corpo, para recomeçar o seu trabalho: entregar oxigênio e 

nutrientes a cada célula e recolher o que elas não precisam 

mais... 

 







Sístole, Diástole e Pressão Arterial 
•Explicação Simplificada: A cada contração do músculo cardíaco (quando o coração 

bate), o sangue é bombeado para fora do coração. Isso é chamado sístole. E quando o 

músculo cardíaco relaxa, o coração se enche de sangue (antes da próxima batida). Isso 

é chamado diástole. 

 

•Explicação Completa: A contração ventricular é conhecida como sístole e nela ocorre 

o esvaziamento dos ventrículos. O relaxamento ventricular é conhecido como diástole e 

é nessa fase que os ventrículos recebem sangue dos átrios. A contração ventricular 

força, então, a passagem de sangue para as artérias pulmonar e aorta, cujas válvulas 

se abrem para permitir a passagem de sangue. Uma vez no interior desses vasos, o 

retorno do sangue (refluxo) para os ventrículos a partir das artérias aorta e pulmonar é 

evitado pelo súbito fechamento dessas mesmas válvulas. 

 

•Pressão Arterial: A cada sístole do coração, um fluxo sanguíneo é lançado para 

dentro das artérias, essa força que o sangue faz nas paredes internas das artérias é 

chamada de pressão arterial. 

 

 



Sangue: 

Constituintes e respectivas funções 

• O sangue é constituído por: 

 Parte líquida – o plasma 

 Parte sólida – glóbulos vermelhos (hemácias ou eritrócitos), 
glóbulos brancos( ou leucócitos) e plaquetas sanguíneas (ou 
trombócitos).  



Plasma  

• É um líquido de cor amarelada constituído por 90% de água, onde 
se encontram dissolvidos ou em suspensão proteínas, sais 
minerais, outros nutrientes, gases e resíduos provenientes da 
actividade das células.  

• Desempenha funções de transporte  



Glóbulos vermelhos  

• São as células mais numerosas do sangue.  
 
• Têm a forma de disco bicôncavo (pouco espessas no centro), o que lhes permite  

passar pelos capilares mais estreitos. 
 
•  Na sua constituição encontra-se um pigmento vermelho – a hemoglobina –que 

dá a cor ao sangue. A hemoglobina é uma proteína que contém ferro.  
 

• Têm como funções: o transporte de oxigênio dos pulmões para todas as células 
e tecidos do organismo, onde o trocam por dióxido de carbono. 



Glóbulos brancos  

• São as células sanguíneas de maiores dimensões e as únicas que 
possuem núcleo (de diferentes formas).  

 

• São menos numerosas do que os glóbulos vermelhos. 

 

•  Têm como função proteger o organismo contra certos microrganismos e 
agentes estranhos.  



Plaquetas 

• São fragmentos de células, sendo por isso os constituintes mais 
pequenos do sangue, com aproximadamente um quarto do 
tamanho dos glóbulos vermelhos.  

 

• As plaquetas intervêm no processo de coagulação do sangue, que 
ocorre sempre que os vasos sanguíneos ou um tecido for 
danificado. 



Links de Vídeos para Estudo 
Equipe Bio Canção do Coração 

https://www.youtube.com/watch?v=xCbJRVZIACI 

 

Estrutura do Coração (legendado) 

https://www.youtube.com/watch?v=7XaftdE_h60 

 

O caminho do Sangue no Coração (áudio em Portugês) 

https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_943005145&feature=iv&src_vid=BEWjOC

VEN7M&v=svAZ6m1DEVA 

 

Sistema Circulatório Música em Inglês 1 

https://www.youtube.com/watch?v=p-wilmN80XE 

 

Sistema Circulatório Música em Inglês 2 

https://www.youtube.com/watch?v=mDSFxcf2UgQ 

 

 



Canção do Coração Equipe 

O que nós vamos estudar é o nosso coração 

Ele tem quatro cavidades e dupla circulação 

Explosão de batimentos, sístole vai provocar 

Ah é átrio ventricular! 

 

Aorta que vai conduzir o sangue que leva o oxigênio ao corpo enfim 

O CO2 do tecido vai seguir por veia cava ao direito átrio sim 

Contração faz o sangue pro ventrículo passar 

E vai pra artéria que é pulmonar 



Canção do Coração Equipe 
O que nós vamos estudar é o nosso coração 

Ele tem quatro cavidades e dupla circulação 

Explosão de batimentos, sístole vai provocar 

Ah é átrio ventricular! 

 

Chegando o sangue ao pulmão ocorre ai Hematose e finalmente segue 

assim 

Pra pulmonar que é a veia que tem fim no átrio esquerdo que O2 recebe 

sim 

 

Contração faz o sangue pro ventrículo passar 

E vai pra aorta oxigenar 



Canção do Coração Equipe 
O que nós vamos estudar é o nosso coração 

Ele tem quatro cavidades e dupla circulação 

Explosão de batimentos, sístole vai provocar 

Ah é átrio ventricular! 

 

Marcapasso é que produz impulso elétrico verei 

Feixe Hiss é quem conduz, uma sístole terei 

 

O que nós vamos estudar é o nosso coração 

Ele tem quatro cavidades e dupla circulação 

Explosão de batimentos, sístole vai provocar 

Ah é átrio ventricular! (bis) 


