
BIOLOGIATÉRCIO 
CÂMARA

01 SISTEMA 
CARDIOVASCULAR

19/03/2020PAZ NA 
ESCOLA



SISTEMA 
CARDIOVASCULAR

2



O que é circulação ?

A circulação é o mecanismo pelo qual o sangue é distribuído 

pelo corpo com a ajuda do coração, artérias, veias e capilares.
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Funções do sistema cardiovascular
• Levar oxigênio e nutrientes para todas as partes do corpo (Atua 

no transporte de substâncias como nutrientes, gases, hormônios, 
excretas e produtos residuais do metabolismo celular);

• Gerar e manter a pressão interna ao longo de sua estrutura;

• Torna a distribuição de substâncias mais eficiente (possibilita 
maior crescimento dos animais).

• Fazer com que o sangue dos tecidos retorne para ser renovado.
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Posicionamento do coração na caixa torácica
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Relação entre os componentes

• Sangue: “tecido” que transporta as substâncias no organismo.

• Vasos: “órgãos” que conduzem o sangue pelo organismo.

• Coração: “órgão” que impulsiona o sangue através dos vasos.

Tecido Sanguíneo Vaso Sanguíneo Coração Humano
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Anatomia dos vasos sanguíneos

Vaso sanguíneo que conduz sangue proveniente do corpo em 
direção ao coração; geralmente, conduz sangue venoso (pobre 
em oxigênio).

Vaso sanguíneo que conduz sangue proveniente do coração em 
direção ao corpo; geralmente, conduz sangue arterial (rico em 
oxigênio).

Os capilares sanguíneos são vasos do sistema circulatório com 
forma de tubos de pequeníssimo calibre. Constituem a rede de 
distribuição e recolhimento do sangue nas células. Estes vasos estão 
em comunicação, por um lado, com ramificações originárias das 
artérias e, por outro, com as veias de menor dimensão.
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Funções do sistema cardiovascular

          São pregas da túnica íntima. Podem ser parietais (impedem o 
refluxo e direcionam o sangue) e ostiais (impedem que o sangue da veia 
principal entre na veia tributária que desemboca nela)
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Anatomia do coração

CARACTERÍSTICAS

Bombeia o sangue para as diversas partes do 
organismo.

Possui dois átrios (cavidades por onde o sangue 
chega ao coração) e dois ventrículos (cavidades 

de onde o sangue sai do coração).

Lado Direito - Sangue Venoso (rico em CO2);

Lado Esquerdo - Sangue Arterial (rico em O2).
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Pequena e grande circulação

Dinâmica da Circulação
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I.A.M: Infarto Agudo do Miocárdio

     Infarto do miocárdio é a necrose de uma parte do músculo 
cardíaco causada pela ausência da irrigação sanguínea que leva 
nutrientes e oxigênio ao coração.
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Uso do stent e ponte de safena
Stent Coronário Ponte de Safena
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Tetralogia de fallot Síndrome do Bebê Azul
A T4F é uma má-formação congênita do coração composta 

de quatro elementos, por isso a denominação “tetralogia”, e  
Fallot é o sujeito que descreveu esta doença. Encontram-se:

1- A CIV, ou Comunicação Interventricular, ocorre quando 
existe um orifício ou “buraquinho” entre as duas câmeras do 
coração chamados de ventrículos (esquerdo e direito);
2- Dextroposição da aorta, que significa um desalinhamento 
para a direita da aorta ao sair do coração;
3- Obstrução de ventrículo direito, ocorre portanto uma 
dificuldade de passagem de sangue pobre em oxigênio para os 
pulmões;
4- Hipertrofia ventricular direita, devido ao excessivo trabalho 
do ventrículo direito, o músculo aumenta de massa, 
principalmente de espessura.
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          Toda a história gira em torno da depressão de 1929, a depressão 
econômica, onde muitas pessoas ficaram desempregadas, inclusive 
Vivien, pois eles davam preferências para as pessoas que tinham 
família para sustentar. Porém ele conhece um médico, Dr. Alfred 
Blalock, que contrata Vivien para trabalhar em seu consultório como um 
simples faxineiro.
          Esta contratação foi uma ótima oportunidade para Vivien mostrar 
que gostava da medicina e ainda tinha muito conhecimento, assim 
entre as suas faxinas Vivien encontrava um tempinho para estudar 
todos os livros que encontrava por aquele escritório. Seus 
conhecimentos cresciam cada vez mais, até que Alfred percebeu a 
grande inteligência de Vivien Thomas, assim decidiu subi-lo para o 
cargo de auxiliar. Juntos formavam uma dupla inigualável.
          Conseguiram crescer dentro de grandes pesquisas, 
principalmente no estudo em cima de uma doença rara de coração, que 
é onde a história avança, sendo mais ou menos em torno do ano de 
1945 onde o Dr. Alfred Blalock se torna o novo presidente e chefe do 
departamento de cirurgias do Hospital Universitário John Hopkins.

Sinopse do filme Assistam ao filme:
“Quase Deuses”
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V A M O S   E X E R C I T A R
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QUESTÃO – 01 A
A radioterapia é um método capaz de destruir células tumorais, empregando feixes de 
radiações ionizantes. Uma dose pré-calculada de radiação é aplicada, buscando a 
destruição como células tumorais, com o menor dano possível nas células normais 
circunvizinhas. A resposta dos tecidos às radiações depende de diversos fatores, entre eles 
a oxigenação. Em termos práticos, isso significa que, para um mesmo efeito, em condições 
de hipóxia (baixa oxigenação), é necessária uma dose de irradiação 2,5 a 3,5 vezes superior 
à que seria provável em condições de oxigenação normal, ou seriamente letal .

Disponível em: www.inca.gov.br. Acesso em: 6 ago. 2012.

Com essas informações, pode-se deduzir que a aplicação desse procedimento contra-
indicado na situação de

a) anemia.  d) Linfocitose
b) basofilia.  e) leucopenia.
c) Eosinofilia.
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QUESTÃO – 02 B
Uma imagem representa uma ilustração da retirada do livro De Motu Cordis , autoria do médico 
inglês Willian Harvey, que fez importantes contribuições para o entendimento do processo de 
circulação do sangue no corpo humano. Nenhum experimento ilustrado, Harvey, após aplicar um 
torniquete (A) no braço de um voluntário e aguardar alguns vasos em caso de pressão, pressione-
os em um ponto (H). Mantendo o ponto pressionado, movendo o conteúdo do sangue em direção 
ao cotovelo, percebendo que um trecho do vaso sanguíneo permanece vazio após esse processo 
(HO).

Disponível em: www.answers.com. Acesso em: 18 dez. 2012 (adaptado).

A demonstração de Harvey permite estabelecer uma relação
entre circulação sanguínea e

a) pressão arterial.
b) válvulas venosas.
c) circulação linfática.
d) contração cardíaca.
e) transporte de gases.
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QUESTÃO – 03

D

Durante a aula, um professor apresentou uma pesquisa nacional que mostra o consumo 

de sódio por adolescentes brasileiros e é superior a determinada pela Organização 

Mundial da Saúde. O professor, então, destacou que esse hábito deve ser evitado.

A doença associada a esse hábito é um

a) Obesidade.

b) Osteoporose.

c) Diabetes tipo II.

d) Hipertensão arterial.

e) Hipercolesterolêmica.
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