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1733 - Stephen Hales:

canulou a artéria de uma

égua e verificou que a

coluna atingiu uma altura

de 2,5 m.
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O Coração

 Órgão muscular oco, que funciona como uma bomba 
contrátil-propulsora;

 Constituído por um tecido muscular estriado especial 
(miocárdio);

 Angina pectoris;

 Isquemia do tecido cardíaco (infarto do miocárdio).



O Coração

Localização:

• Atrás do osso esterno;
• Acima do músculo 

diafragmático;
• Entre os dois sacos 

pleurais (mediastino);





O Coração

Faces



O Coração

Margens















O Coração

Revestimento do Coração:

 Pericárdio Fibroso:

 Pericárdio Seroso:
Lâmina visceral (epicárdio);

Lâmina parietal – Aderida ao pericárdio fibroso;









O Coração

O coração é dividido em 4 câmaras:

 2 Átrios e 2 ventrículos;

 Se comunicam por meio das Valvas

















O Coração

Patologias associadas a estrutura cardíaca:

 Estenose Mitral; 

 Estenose Aórtica;

 Sopro Cardíaco;

 Aneurisma de Aorta;





O Coração

Bioeletrogênese Cardíaca:



O Coração





O Coração
Bioeletrogênese Cardíaca:











Sistema Circulatório

 Sistema circulatório:
Coração – Vasos – Sangue - linfa;

 Constituição do sistema circulatório:
1- Sistema sanguífero (vasos e coração);
2- Sistema linfático (vasos condutores de linfa e órgãos 
linfoides);
3- Órgãos hematopoiéticos (medula óssea e órgãos 
linfoides);



Sistema Circulatório

Funções do sistema circulatório:

Transporte:
Nutrientes;
Gases (oxigênio e gás carbônico);
Restos metabólicos;
Sistema imune.





Sistema Circulatório

Tipos de Vasos Relacionados a Função:

Condutância – Complacência – Resistência - Troca





Sistema Circulatório

Estrutura dos Vasos:

Túnica Externa: Tecido conjuntivo. Nesta túnica encontramos 
pequenos filetes nervosos e vasculares que são destinados à 
inervação e a irrigação dos vasos;

Túnica Média: É a camada intermediária composta por fibras 
musculares lisas e pequena quantidade de tecido conjuntivo 
elástico. Encontrada na maioria das artérias do organismo;

Túnica Íntima: Endotélio.









Sistema Circulatório
Tipos de Vasos Sanguíneos:

Artérias:
Elásticas, situam-se principalmente profundamente
Apresentam “filia” pelos ossos e “fobia” pela pele;

Arteríolas:
Calibre reduzido (<0,5mm);

Capilares Sanguíneos:
Vasos microscópicos local de troca;



Sistema Circulatório



Sistema Circulatório



Sistema Circulatório
Tipos de Vasos Sanguíneos:

Vênulas:
- Calibre reduzido e recebe o sangue dos capilares;

Veias
- Mais numerosas, maiores e de parede mais fina que as artérias;
- Transporta sangue dos órgãos para o coração; 
- São bem distensíveis no sentido transversal;
- Apresenta muitas variações anatômicas;
- Pressão sanguínea menor ou ausente;
- Veias podem ser superficiais ou profundas:



Sistema Circulatório

Válvulas:

São mais desenvolvidas nos 
membros inferiores, impedem o 
acúmulo de sangue ou o fluxo 
retrógrado;



Sistema Circulatório
Tipos de Circulações Sanguíneas:

- Circulação Sistêmica: coração-Tecidos-coração

- Circulação Pulmonar: coração-Pulmões-coração

-Circulação Colateral: ocorre em função das anastomoses dos vasos

“É um mecanismo de defesa em situações de obstrução”

- Circulação Portal: tipo de circulação em que uma veia se interpõe
entre duas redes de capilares.

“Ex: circulação portal-hepática e hipofisária”









































Sistema Circulatório

Sistema Linfático:

- Sistema formado por vasos e órgãos linfoides.

- Funciona como um sistema auxiliar de drenagem: 

- A linfa é lançada em veias de médio e grande calibre

- Os vasos linfáticos também apresentam válvulas;

Capilares linfáticos => Vasos linfáticos => Troncos linfáticos



Sistema Circulatório

Funções do sistema linfático:

- Drenagem do líquido tecidual;

- Absorção e transporte de gordura no intestino;

- Formação de um mecanismo de defesa para o 
organismo.





Sistema Circulatório

Linfonodos:
- Situados no trajeto dos vasos linfáticos;

- Barreira contra a penetração de microrganismos, toxinas ou 
substâncias estranhas na corrente circulatória. 

- Produzem os glóbulos brancos, principalmente os linfócitos.

- “ínguas”.

- O sistema linfático é uma importante via de disseminação de 
células cancerígenas. 












