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SISTEMA CIRCULATÓRIO 
Profa Ms. Giovanna Castilho Davatz 

 
FUNÇÃO DO SISTEMA CIRCULATÓRIO 
- Levar nutrientes e oxigênio para as células. 
- Retirar gás carbônico e metabólitos (resíduos do metabolismo) da célula.  
 
DIVISÃO  
-Sistema Sanguífero- Formado pelos vasos condutores do sangue (Artérias, arteríolas, capilares, 
veias, vênulas) e o coração. 
-Sistema Linfático- Formado pelos vasos condutores linfáticos (capilares linfáticos, vasos 
linfáticos e troncos linfáticos).  
-Sistema Hemopoiético- Medula óssea (amarela e vermelha) e órgãos linfoides (Baço e Timo). 
 
CORAÇÃO 
Funciona como uma bomba contrátil propulsora.  
Formado pelo músculo estriado cardíaco (miocárdio). Por dentro é revestido por um tecido 
contínuo com a camada interna dos vasos denominado endocárdio. Externamente há uma 
mucosa revestindo denominada epicárdio. Revestindo-o ainda, há o pericárdio, saco com camada 
fibrosa externa e serosa interna que separa o coração dos outros órgãos do mediastino, limitando 
sua expansão durante a diástole.  Entre a camada fibrosa e a serosa existe um líquido (liquido do 
pericárdio) que permite o deslizamento de uma camada de outra do pericárdio durante as 
mudanças de volume do coração.  
MEDIASTINO é o espaço que se encontra entre os dois pulmões.  
 
FORMA DO CORAÇÃO 
O coração possui quatro cavidades: dois átrios e dois ventrículos.  
Separando os dois átrios existe um septo denominado Septo Inter atrial.  
Separando os dois ventrículos, existe o septo interventricular. 
Separando os átrios dos ventrículos existe o septo atrioventricular.   
No septo atrioventricular existem dois óstios. Os óstios atrioventriculares. Em cada óstio existem 
uma valva- valva atrioventricular. Entre o átrio e o ventrículo direito encontra-se a valva tricúspide. 
Entre o átrio e o ventrículo esquerdo encontra-se a valva mitral.  
Sístole é a contração do coração e diástole e quando o músculo cardíaco relaxa.  
Não ocorre refluxo de sangue nas valvas pela ação das cordas tendíneas que as prendem aos 
músculos papilares, que são projeções do miocárdio. 
 
GRANDES VASOS 
No átrio direito desembocam a veia cava superior e inferior. 
No átrio esquerdo desembocam as veias pulmonares. 
Do ventrículo direito sai o tronco pulmonar, que posteriormente se bifurca em artéria pulmonar 
direita e artéria pulmonar esquerda. 
Do ventrículo esquerdo sai a artéria aorta.  
Tanto o tronco pulmonar como a artéria aorta possuem valvas (valva do tronco pulmonar e valva 
aórtica) que evitam o refluxo sanguíneo para o coração. Cada valva é formada por três valvas 
semilunares.  
 
AUTOMATISMO CARDÍACO 
O controle da atividade cardíaca é feita através de terminações nervosas que estimulam uma 
formação situada na parede do átrio direito – Nó sinoatrial – considerado como o marca-passo do 
coração. Deste local o impulso segue pelo miocárdio até atingir o nó atrioventricular. O estímulo 
segue pelo feixe atrioventricular e assim alcança o miocárdio dos ventrículos.  
 
TIPOS de VASOS SANGUÍNEOS 



Artérias: é o nome que se dá aos vasos sanguíneos que levam sangue do coração às demais 
partes do organismo. 
No vivo são percebidas pela pulsação. Possuem elasticidade a fim de manter o fluxo sanguíneo 
constante. Possuem camada de músculo liso que as deixam muito mais espessas que as veias. 
De acordo com o calibre são chamadas de artérias ou arteríolas.  
 
Veias: levam o sangue do organismo ao coração.  
No vivente as veias superficiais tem coloração azul escura porque suas finas paredes deixam 
transparecer o sangue que nelas circula.  
Suas paredes são mais finas que as artérias. Muitas veias contêm válvulas que evitam o fluxo 
retrógrado de sangue. Há a divisão das colunas de sangue em porções menores, de menor peso.  
Os músculos estriados esqueléticos da panturrilha (bomba da panturrilha) auxiliam no retorno 
venoso. O retorno venoso também é auxiliado por uma rede de capilares localizada nos pés 
(impulsiona o sangue para cima quando tocamos o solo).  
 
Capilares: São vasos microscópicos, interpostos entre artérias e veias.  Neles se processam as 
trocas entre o sangue e os tecidos.  
Na medida em que o sangue é forçado através do leito capilar pela pressão hidrostática nas 
arteríolas, ocorre troca de materiais com os tecidos circunvizinhos.  
 
SISTEMA LINFÁTICO 
É um sistema auxiliar de drenagem, auxiliando o sistema venoso.  
Nem todas as moléculas residuais passam para os capilares. Assim, as moléculas de grande 
tamanho são recolhidas para os vasos linfáticos e destes para troncos linfáticos, que por sua vez 
lançam a linfa nas veias de médio ou grande calibre.  
Os vasos linfáticos possuem válvulas como as veias, fazendo com que o fluxo ocorra em uma só 
direção.  
Os vasos linfáticos estão ausentes no sistema nervoso central, na medula óssea e nos músculos 
estriado esqueléticos.  
 
Linfonodos 
Estão interpostos no trajeto dos vasos linfáticos e agem como uma barreira ou filtro contra a 
penetração de micro-organismos na corrente circulatória. Produzem glóbulos brancos, 
principalmente linfócitos. Em defesa do organismo, quando há inflamação, o linfonodo tende a 
intumescer-se, o que vulgarmente é denominado íngua. 
 
Baço: Órgão linfoide localizado no lado esquerdo da cavidade abdominal, junto ao diafragma. 
 
Timo: Órgão linfoide localizado em parte do tórax e porção inferior do pescoço.  
 
 
CIRCULAÇÃO  
Circulação Pulmonar (Pequena Circulação): Sangue repleto de gás carbônico sai do ventrículo 
direito para o tronco pulmonar. Divide-se em artéria pulmonar direita e esquerda e vai ao pulmão. 
Lá há a troca de gases com os alvéolos pulmonares. O sangue já oxigenado retorna ao coração 
pelas veias pulmonares, chegando ao átrio esquerdo.  
 
Circulação Sistêmica (Grande Circulação): O sangue sai do ventrículo esquerdo pela artéria 
aorta, se divide pelas artérias, arteríolas e capilares do corpo. Dos capilares o oxigênio e 
nutrientes vão para as células. O gás carbônico e os metabólitos vão da célula para o sangue. O 
sangue retorna pelas vênulas, veias até chegar ao coração pela veia cava inferior e superior, no 
átrio direito.  
 



Circulação Renal: O sangue chega ao rim pelas artérias renais (ramificações da artéria aorta) 
para ser filtrado. O sangue filtrado retorna à corrente sanguínea pelas veias renais, que 
desembocam na veia cava inferior. Neste processo há a excreção dos resíduos do metabolismo.  
 
Circulação Porta-hepática: O sangue venoso dos capilares do trato intestinal vai para a veia porta. 
Esta veia leva o sangue até o fígado para que receba os nutrientes da alimentação e neutralize 
alguma toxina recolhida no intestino. O sangue segue do fígado às veias hepáticas e, destas à 
veia cava inferior. Nesta circulação é que os nutrientes provenientes da alimentação entram na 
corrente sanguínea.  
 
OBS: O coração é irrigado por meio das artérias coronárias, que são ramificações do arco aórtico.  
 
O fígado é irrigado pela artéria hepática, que sai do tronco celíaco (ramificação da a. aorta). 
 

SISTEMA RESPIRATÓRIO 
Respiração 
Absorção, pelo organismo, de oxigênio, e a eliminação de gás carbônico resultante das oxidações 
celulares.  
O sangue é o intermediário entre o sistema respiratório e a célula.  
 
Nariz 
Dividido em: 
- nariz externo  
- cavidade nasal  
- seios paranasais  
 
Faringe 
Tubo muscular associado ao sistema respiratório e digestório. Dividido em nasofaringe, orofaringe 
e laringofaringe. Na lateral da nasofaringe encontra-se o óstio faríngico da tuba auditiva, 
recoberto pelo tórus tubal. Têm relação com a caixa do tímpano.  
 
Laringe 
Via de passagem de ar também relacionado com a fonação. 
É formada de cartilagens (tireóide, cricóide, aritenóide, epiglote). 
É onde se localizam as pregas vocais. 
 
Traquéia 
Formada por anéis cartilagíneos ligados entre si. 
A parte posterior é desprovida de cartilagem (parede membranácea da traquéia- musculo 
traqueal) 
 
 Brônquios 
Segue-se à traquéia. Formado de anéis cartilagíneos ligados entre si. Há os brônquios principais 
(um para cada pulmão- primeira ordem), os lobares (que ventilam os lobos) e os seguimentares 
(que vão aos segmentos – terceira ordem). 
Cada brônquio principal origina diversas ramificações- Arvore brônquica. 
 
Pulmões 
Estão na caixa torácica. Proteção relativa pelas costelas. Forma das costelas permite a 
mobilidade. Possuem o mediastino entre si(local onde se aloja o coração). 
Está revestido por um saco seroso (pleura, composta por 2 lâminas com líquido entre si). A pleura 
é importante para manter a pressão negativa na caixa torácica. 
O pulmão direito possui três lobos (superior, médio e inferior- divididos por fissura horizontal e 
oblíqua) e o esquerdo dois(superior e inferior- divididos pela fissura oblíqua).  
 



Músculos e respiração 
Diafragma e intercostais internos e externos auxiliam a respiração.  
Ao entrar o ar, diafragma abaixa e intercostais externos expandem a caixa torácica. 
Ao sair o ar, diafragma sobe e intercostais internos reduzem a caixa torácica.  
 
Caminho do Ar 
OXIGÊNIO: Meio ambiente- narina- cavidade nasal- faringe- laringe- traquéia- brônquios- 
bronquíolos- alvéolos pulmonares – sangue – veias pulmonares- átrio esquerdo- valva mitral- 
ventrículo esquerdo- artéria aorta- artérias- arteríolas - capilares sanguíneos- Célula. 
 
GÁS CARBÔNICO: célula- capilares-vênulas- veias- veia cava inferior/superior- átrio direito- valva 
tricúspide- ventrículo direito – tronco pulmonar- artérias pulmonares – alvéolos pulmonares- 
bronquíolos- brônquios- traqueia- laringe- faringe- narina/boca. 
 

SISTEMA DIGESTÓRIO 
Conceito 
O sistema digestório auxilia nas modificações químicas para que os nutrientes dos alimentos 
ingeridos tornem-se capazes de ser absorvidos e assimilados.  
O que são nutrientes? 
Substâncias utilizadas pelo organismo para obter energia (carboidrato, lipídios e proteínas), 
sintetizar/reparar tecidos (proteínas), regular o funcionamento os processos corporais (vitaminas, 
água e minerais). 
Funções do sistema digestório 
Preensão, Mastigação, Deglutição, Digestão, Absorção de nutrientes e Expulsão de resíduos. 
Divisão do sistema digestório 
Canal alimentar: cavidade bucal, faringe, esôfago, estômago, intestino (delgado e grosso) e ânus. 
Órgãos anexos:glândulas salivares, o fígado e o pâncreas. 
Boca e cavidade bucal 
- boca 
- vestíbulo da boca: espaço limitado pela gengiva. 
Cavidade bucal propriamente dita: 
- palato: palato duro, palato mole e úvula. 
- língua: controle alimentar na mastigação, deglutição, como órgão gustativo e na articulação da 
palavra.  
- dentes: possuem raiz, colo, coroa. Com função de mastigação. Incisivo (central e lateral), 
caninos, pré-molares (1º e 2º), molares (1º, 2º e 3º). 
Glândulas salivares 

a) Glândula parótida- o ducto abre-se no vestíbulo, lateralmente na face, entre primeiro e 
segundo molar. 

b) Glândula submandibular- ducto abre-se no assoalho da boca, embaixo da língua. 
c) Glândula sublingual- abre-se em pequenos orifícios no assoalho da boca. 

Faringe 
Porção onde passa o alimento até chegar ao esôfago.  
Dividida em nasofaringe, bucofaringe e laringofaringe. 
Esôfago 
Tubo muscular contínuo da faringe até o estômago. Possui porção cervical, torácica e abdominal. 
Abdômen 
Separado da caixa torácica pelo diafragma- (por ele passa a artéria aorta, a veia cava inferior e o 
esôfago). 
Peritônio 
Membrana serosa que reveste os órgãos abdominais. Possui duas lâminas: visceral e parietal. 
Entre elas há a cavidade peritoneal. Quando suas pregas se estendem entre os órgãos, é 
denominado Omento. 
Estômago 
Dilatação do canal alimentar, localizada entre o esôfago e o intestino delgado. 



Apresenta dois orifícios: cárdia (entre o esôfago e o estômago) e o piloro (entre o estômago e o 
intestino delgado). 
Intestino Delgado  
Inicia-se no piloro. E se divide em duodeno, jejuno e íleo. No duodeno desembocam-se o ducto 
colédoco (bile) e o ducto pancreático. O íleo se abre no óstio ileocecal. 
Jejuno e íleo se prendem à parede posterior pelo mesentério (peritônio). 
Intestino Grosso 
Inicia-se no cécum. Possui cólon ascendente, transverso, descendente, sigmoide e reto.   
Fígado 
Glândula que desempenha importante papel nas atividades vitais do organismo. Interfere no 
metabolismo e participando dos mecanismos de defesa. 
Pâncreas 
Glândula anexa do sistema digestório.  
Libera o suco pancreático. 
 
Absorção de nutrientes 
Circulação Porta-hepática: O sangue venoso dos capilares do trato intestinal vai para a veia porta. 
Esta veia leva o sangue até o fígado para que receba os nutrientes da alimentação e neutralize 
alguma toxina recolhida no intestino. O sangue segue do fígado às veias hepáticas e, destas à 
veia cava inferior. Nesta circulação é que os nutrientes provenientes da alimentação entram na 
corrente sanguínea.  
 

SISTEMA URINÁRIO 
 
CONCEITO: As atividades do organismo levam à decomposição de proteínas, lipídios e 
carboidratos. Com esse processo há a liberação de energia e a formação de resíduos que devem 
ser eliminados.  
Os rins filtram o sangue e as excretas são eliminadas pela urina. 
 
RIM 
Esses órgãos urinários removem do sangue o excesso de água, sais e resíduos do metabolismo 
de proteínas. 
 
URETER 
Tubo muscular que une o rim e a bexiga. Possui movimentos peristálticos. Desemboca na bexiga. 
Possui porção abdominal e pélvica. 
 
BEXIGA 
Bolsa localizada posteriormente à sínfise púbica. 
É o reservatório de urina.  
No recém-nascido ocupa posição abdominal. 
Há o músculo esfíncter da bexiga no óstio-interno da uretra. 
 
URETRA 
Estabelece relação entre a bexiga e o meio exterior. 
 
CIRCULAÇÃO RENAL 
O sangue chega ao rim pelas artérias renais (ramificações da artéria aorta) para ser filtrado. O 
sangue filtrado retorna à corrente sanguínea pelas veias renais, que desembocam na veia cava 
inferior. Neste processo há a excreção dos resíduos do metabolismo.  
 

SISTEMA NERVOSO 
Funções 
- Controlar e coordenar as funções de todos os sistemas do organismo. 
- Interpretar os estímulos recebidos do corpo e desencadear respostas. 



- Assimilação das experiências necessárias para a memória e para o aprendizado.  
 
Organização do Sistema Nervoso 
-Sistema Nervoso Central (Localizado na porção central do corpo- esqueleto axial)- Dividido em 
encéfalo e medula espinhal.  
- Sistema Nervoso Periférico (Localizado fora do esqueleto axial)- São os nervos espinhais ou 
raquidianos e os nervos cranianos, os gânglios e as terminações nervosas. 
 
O sistema nervoso central está revestido pelas Meninges, que são membranas que fornecem 
proteção. A mais externa é denominada dura-máter, a intermediária é a aracnoide e a mais 
interna é a pia máter. 
O encéfalo está dividido em cérebro, cerebelo e tronco encefálico. O tronco encefático está 
dividido em mesencéfalo, ponte e bulbo. 
O Sistema Nervoso Periférico leva informações do SNC para o corpo e informações do corpo 
para o sistema nervoso central.  
Funcionalmente o sistema nervoso está dividido em Somático e Visceral. No sistema nervoso 
periférico a porção somática e a porção visceral possuem subdivisões aferente (sensitivo) e 
eferente (motor). O visceral aferente (sensitivo) leva informações das vísceras e órgãos do 
sentido para o sistema nervoso central. O visceral eferente (motor) é o sistema nervoso autônomo 
e controla as funções involuntárias do organismo.  
O somático aferente (sensitivo) leva informações de músculos, tendões, ligamentos e superfície 
da pele para o sistema nervoso central, enquanto o sistema nervoso somático eferente (motor) 
inerva os músculos estriado esqueléticos (relacionado ao controle do movimento voluntário). 
 
Assim as fibras aferentes sempre levam informação do corpo para o sistema nervoso central, 
enquanto as fibras eferentes levam informação do sistema nervoso central para o corpo.  
As fibras aferentes entram na coluna vertebral pela raiz posterior, enquanto a raiz anterior é 
motora.  
 
Neurônio 
É a unidade funcional do sistema nervoso. 
Possui as seguintes partes: 
 
- Corpo celular: é o centro de operação do neurônio, que contém o núcleo. 
- Dendritos: recebem estímulos e levam até o corpo celular. 
- Axônio: enviam estímulos do corpo celular para outro neurônio.  
- Célula de Shwann: possuem uma camada lipoprotéica (mielina). Entre essa camada de mielina 
existem espaços denominados nódulos de ranvier. Essa conformação aumenta a velocidade de 
condução do estímulo.  
 
Há corpos de neurônios no sistema nervoso central e nos gânglios. 
Propriedades do Neurônio 
- Irritabilidade: Recebe estímulos e os transforma em impulso nervoso.  
- Condutibilidade: Transmite impulsos nervosos através do axônio.  
 
Nervo 
Um conjunto de axônios (fibras nervosas revestidas por mielina) é denominado nervo.  
Externamente o nervo é revestido pelo epineuro (tecido conjuntivo frouxo). Esta membrana 
contém tecido adiposo, vasos sanguíneos e vasos linfáticos.  Abaixo deste existe o perineuro uma 
bainha mais delicada que não permite a entrada e saída de substâncias estranhas, no nervo. 
Cada axônio está separado pelo endoneuro (membrana delicada de tecido conjuntivo). Esta 
divisão auxilia o estímulo neural a caminhar pelo nervo correto. 
 
Um conjunto de nervos é chamado de plexo nervoso. 
 



Sinapse 
É o espaço entre um axônio de um neurônio e o dendrito de outro.  
 
Arco Reflexo 
É um meio inconsciente e rápido para reagir a estímulos. 
Diante do estímulo a mensagem é enviada pelo nervo somático aferente(sensitivo) até a medula 
espinhal, lá o interneurônio recebe o estímulo e transmite a resposta para o nervo somático 
eferente(motor), havendo a movimentação do membro. 
 
Unidade Motora 
É o neurônio motor(eferente) e todas as fibras que ele inerva. 
 
Placa Motora ou Junção Neuromuscular 
É o ponto em que se dá a união entre o neurônio motor (eferente) e a fibra muscular. 
 
Sistema Nervoso Visceral Eferente- Sistema Nervoso Autônomo 
Controle dos movimentos involuntários do corpo, como os dos músculos lisos, músculo estriado 
cardíaco e glândulas.  
Dividido em simpático (libera noradrenalina que tem ação excitatória) e parassimpático (libera 
acetilcolina (que tem ação inibitória). Ambos agem de forma complementar.  
 
Sistema Nervoso Somático Eferente e a Contração Muscular 
O neurônio motor (fibra somática eferente) chega ao músculo estriado esquelético, fazendo 
contato com esse através da placa motora.  
O primeiro passo para a contração é a chegada de um impulso nervoso que faz liberar a 
acetilcolina. A acetilcolina se liga aos receptores da placa motora. Há a liberação do canal de 
cálcio e se difunde no músculo. Há a ação de proteínas que resultam na interação entre actina e 
miosina- constituindo a contração muscular.  
  
Áreas Cerebrais e Respectivas Funções 
Tronco cerebral: controla batimento e respiração. 
Cerebelo: controla equilíbrio e postura 
Hipotálamo: controle do sistema nervoso autônomo. 
Tálamo: transmite sinais para o córtex. 
Lobo frontal: produção de fala, iniciação dos movimentos e aspectos da personalidade. 
Lobo parietal: sensações corpóreas como tato, temperatura, pressão e dor. Somatosensitivo. 
Lobo occipital: interpretação de informações visuais. 
Lobo temporal: reconhecimento dos sons, armazenamento de memória. 
Sistema límbico: comportamento instintivo, inconsciente, relacionado a sobrevivência e 
reprodução. Formado pelo tronco, tálamo e hipotálamo. 
Córtex cerebral: controla comportamentos como a moral e conduta  
Medula: liga o encéfalo ao sistema nervoso periférico.  
 
Nervos Cranianos 

I- Nervo olfatório: olfato 
II- Nervo óptico: visão 
III- Nervo oculomotor: contração da pupila e movimentos voluntários dos olhos  
IV- Nervo troclear: movimentos voluntários dos olhos  
V- Nervo trigêmeo: controla músculos da mastigação 
VI- Nervo abducente: movimentos voluntários dos olhos  
VII- Nervo facial: gustação e controle de músculos da mímica facial 
VIII- Nervo vestibulococlear: equilíbrio e audição  
IX- Nervo glossofaríngeo: movimento da língua, deglutição, paladar, tato e 

temperatura da língua e faringe.  



X- Nervo vago: (autônomo), regula funções vitais como deglutição, respiração, 
batimento cardíaco e formação de ácido no estômago. 

XI- Nervo acessório: músculos e movimentos da cabeça e pescoço 
XII- Nervo hipoglosso: movimento da língua, deglutição, paladar, tato e temperatura 

da língua e faringe.  
 
Nervos espinhais 
 
 

SISTEMA ENDÓCRINO 
CONCEITO 
É formado por órgãos pouco volumosos localizados em regiões diversas do corpo. Lançam sua 
produção (os hormônios) na corrente sanguínea. 
 
GLÂNDULAS ENDÓCRINAS 
 
Hipófise: localiza-se na fossa hipofisária, no crânio. Suas secreções controlam outras glândulas. 
Libera Endorfina (bloqueia a dor, age nos receptores opióides do cérebro). Libera GH (hormônio 
do crescimento), TSH (estimula tireóide), ACTH estimula adrenal, FSH e LH (estimula os ovários), 
ADH antidiurético, Ocitocina (diminui as contrações uterinas na gravidez e está relacionado à 
descida do leite) e Prolactina (estimula as mamas). 
 
Tireoide: situa-se no plano mediano do pescoço, abraçando parte da traqueia e laringe. 
Libera os hormônios T3 e T4 que aumentam a taxa metabólica e estão relacionados ao 
armazenamento de iodo. Libera Calcitonina (reduz o cálcio plasmático) 
 
Paratireoides: localizadas na parte medial da face posterior da tireoide. 
Libera Paratormônio (aumenta o cálcio plasmático).  
 
Suprarrenais: sobre o polo superior de cada rim. 
Libera Cortisol, Adrenalina e Noradrenalina. 
 
Pâncreas: próximo ao duodeno. 
Libera Glucagon e Insulina. 
 
Pineal: Localizada no encéfalo. 
Regula o ciclo circadiano. 
 
Ovário: Libera o estrógeno. Relacionado a deposição de gordura e caracteres secundários 
femininos. Desenvolvimento dos óvulos.  
 
Testículo: Libera a testosterona. Relacionada à síntese proteica e características sexuais 
secundárias no homem.  
 
 

SISTEMA SENSORIAL 
 

CONCEITO: Capta informações provenientes do meio externo. 
Sentidos: Temos cinco sentidos- o tato, o olfato, a gustação, a visão e a audição.  
A sensação de tato se dá através de terminações nervosas existentes na pele. 
A sensação do olfato ocorre com auxílio do nervo olfatório (1 nervo craniano). 
A sensação do paladar é captada na língua, com auxílio das papilas gustativas e do nervo facial 
(VII nervo craniano). 
A visão se dá pela capitação de informações do meio externo através de órgãos específicos, 
assim como a audição também depende de estruturas capazes de captar o estimulo sonoro. 



 
OS ÓRGÃOS DA VISÃO 
- Olho ou bulbo ocular: dotado de um sistema de lentes que fazem convergir os raios luminosos 
para a retina. 
 - túnica fibrosa (camada mais externa)- Possui a córnea (porção anterior, transparente, que 
permite a entrada dos raios luminosos) e a esclera (porção posterior, branca, que serve para 
proteção e inserção de músculos). 
 - túnica vascular (camada média) – Possui a íris (diafragma circular, pigmentado que 
possui uma abertura central – a pupila), a coroide (posterior, de coloração marrom e contém 
numerosos vasos) e o corpo ciliar (Espessamento da túnica vascular que prende a íris a coroide). 
 - túnica interna (a retina) – capta estímulos luminosos- contém células especiais 
fotorreceptoras, os cones e os bastonetes. Na retina há a mácula (ponto de maior percepção 
visual) e da retina sai o nervo óptico (leva as informações ao sistema nervoso central. Não possui 
cones e bastonetes sendo denominado ponto cego da retina). 
- Meios dióptricos do olho: compreende a córnea (já descrita), o humor aquoso (preenche a 
câmera anterior e posterior do olho- espaços anteriores e posteriores à lente, com composição 
similar ao plasma-provavelmente formado pelos processos ciliares), a lente (também chamada de 
cristalino, é uma estrutura biconvexa, transparente, capaz de produzir a refração de raios 
luminosos) e o corpo vítreo (substância gelatinosa e transparente que ocupa os 4/5 posteriores do 
olho- atrás da lente). 
 
- Anexos do olho : Formado pelos elementos de proteção – supercílios(impedem que o suor 
atinja o olho) , cílios(protege o olho contra partículas de poeira) e pálpebras; e músculos 
extrínsecos.  
A conjuntiva é uma membrana delgada que reveste a pálpebra e a parte anterior do globo ocular. 
Músculos extrínsecos do olho: reto superior, reto inferior, reto medial, reto lateral, oblíquo 
superior, oblíquo inferior. 
 
ÓRGÃO VESTÍBULO-COCLEAR 
Percebe estímulos sonoros e estímulos relacionados à mudança da posição da cabeça no 
espaço.  
É dividido em três partes: ouvido externo, médio e interno. 
Orelha Externa: Composto pelo pavilhão e meato acústico externo 
- As ondas sonoras captadas pelo pavilhão, seguem até o meato acústico externo. 
Orelha Média: Pequena cavidade separada do ouvido externo pela membrana do tímpano. 
Ligados a uma cadeia de ossículos (martelo, bigorna e estribo). 
Da caixa do tímpano até a faringe há a tuba auditiva, relacionada ao controle da pressão na 
orelha média.  
 
Orelha Interna: Formado pelo labirinto ósseo, que possui a cóclea (apresenta um espiral em 
torno de um centro- o modíolo), os canais semicirculares (3 canais que dispõe-se com ângulo de 
90graus entre si, de tal modo a ocupar os três planos geométricos) e o vestíbulo (localizado entre 
a cóclea e os canais semicirculares- formado pelo sáculo e utrículo). 
 

 
ÓRGÃO DA VISÃO 
- Músculo reto superior: músculo em forma de tira que se dispõe debaixo do levantador da 
pálpebra superior, seguindo trajeto paralelo a ele. 
- Músculo reto inferior: tem inserção posterior comum com os outros músculos retos. Desse 
ponto percorre o soalho da cavidade orbital para se inserir na parte ântero-inferior da esclera do 
bulbo do olho, alguns milímetros abaixo da margem inferior da córnea.  
- Músculo reto lateral: músculo que se encontra na face lateral do bulbo do olho, desde o anel 
tendíneo comum dos músculos retos, no vértice da cavidade orbital até a esclera, alguns 
milímetros lateralmente `{a margem lateral da córnea que desvia-se lateralmente para contrair. 



- Músculo reto medial: Localizado na face medial do bulbo do olho, a partor dp anel tendíneo 
comum dos músculos retos no vértice da cavidade orbital até a esclera do bulbo do olho, alguns 
milímetros medialmente à margem medial da córnea. 
- Músculo obliquo superior: horizontal, localizado abaixo do músculo reto superior. 
- Músculo oblíquo inferior: horizontal, localizado abaixo do músculo reto inferior. 
- Pálpebra: são duas pregas cutâneas, uma superior e outra inferior, que recobre a parte anterior 
do bulbo do olho. 
- Conjuntiva: membrana ou mucosa que recobre a superfície interna das pálpebras e se reflete 
sobre a parte anterior da esclera e córnea. 
- Córnea: camada de tecido epitelial conjuntivo que recobre a parte anterior do bulbo do olho, 
fazendo proeminência nessa região. É totalmente transparente, permitindo atravessar os raios 
luminosos. 
- Esclera: camada de tecido conjuntivo que envolve completamente o bulbo do olho, menos na 
sua parte anterior, onde é contínua com a córnea. 
- Coróide: túnica intermediária das três que constitui a parede do bulbo do olho, mas não a 
envolve totalmente, apenas nos dois terços posteriores, já que o terço anterior é ocupado pela 
íris. 
- Retina: túnica interna do bulbo do olho que o reveste em seus dois terços posteriores. 
- Pupila: orifício situado no centro da íris recoberto pela córnea, através da qual os raios 
luminosos atingem o fundo do olho e com eles as impressões visuais. 
- Camada anterior: espaço existente entre a córnea e a íris, ocupado por um líquido transparente 
que é o humor aquoso. 
- Íris: Estrutura que pertence a camada intermediária entre as que constituem o bulbo do olho, 
também denominada túnica vascular. Encontra-se atrás da córnea. 
- Camada posterior: Espaço situado atrás da íris e antes da lente. Encontra-se também ocupada 
pelo humor aquoso. 
- Humor aquoso: é o liquido incolor constituído por agua (98%) e sais dissolvidos (2%) – 
predominantemente cloreto de sódio – que preenche as câmeras oculares (cavidade do olho, 
entre a córnea e o cristalino). É produzido incessantemente, com valor médio de 3 ml por dia, no 
processo ciliar, uma região coberta por uma camada de células epiteliais, que transportam 
ativamente o humor aquoso desses processos ciliares para a parte posterior da córnea e a parte 
anterior da íris. 
- Cristalino: é a lente dos olhos. É um citosistema altamente organizado entre a íris e o humor 
vítreo. 
- Humor vítreo: fluido mais viscoso e gelatinoso que se situa entre o cristalino e a retina, 
preenchendo a câmara posterior do olho. Sua pressão mantém o globo ocular esférico. 
- Corpo ciliar: estrutura localizada atrás da íris. Responsável pela formação do humor aquoso 
(corpo ciliar) e pela acomodação, ou seja, mobilidade do cristalino (músculo ciliar) que faz a 
imagem focar na retina. 
- Processos ciliares: são ligamentos que unem o músculo ciliar ao cristalino, estrutura 
transparente, com forma de lente biconvexa, que permite focalizar os objetos situados a diversas 
distâncias. 
- Nervo óptico: nervo espesso que liga o bulbo do olho ao sistema nervoso central. 
 
ÓRGÃO ESTATO-ACÚSTICO 
ORELHA EXTERNA: 
 
- Pavilhão auditivo: apêndice externo de estrutura cartilagínea recoberto de pele situado 
lateralmente de ambos os lados da cabeça e que contorna o orifício de entrada do meato acústico 
externo. Possui Hélix,  Anti-hélix,  Tragus, Anti tragus e lóbulo. 
- Meato acústico externo: ducto ósseo que se abre na face externa do osso temporal e está 
formado, em sua parte superior, pela parte escamosa do temporal, e na parte inferior pela parte 
timpânica. 
- Membrana do tímpano: membrana fibrosa e elástica que separa o meato acústico externo da 
orelha média.  



ORELHA MÉDIA: 
- Cavidade do tímpano: cavidade situada no interior da parte petrosa do temporal em cuja o 
interior se encontra os ossículos da audição. 
- Ossículos: Martelo (é o primeiro ossículo e o mais longo), bigorna (pequeno osso situado atrás 
do martelo) e estribo (atrás da bigorna- encosta-se a cóclea).  
- Tuba auditiva: ducto que comunica a orelha média com a parte nasal da faringe e permite a 
chegada de ar proveniente das cavidades nasais para a cavidade da orelha média equilibrando 
assim, a pressão existente em ambos os lados da membrana timpânica. 
ORELHA INTERNA: 
- Labirinto ósseo: composto pela cóclea, vestíbulo e canais semicirculares. 
- Cóclea: conduto que se enrola sobre si mesmo em torno de um eixo central (modíolo). 
- Vestíbulo: cavidade oval situada no interior da parte petrosa do temporal. Constitui a parte 
central da orelha interna que se comunica com a cóclea e os canais semicirculares. 
- Canais semicirculares: três ductos situados em três planos diferentes, nos quais circulam um 
líquido denominado endolinfa.  
- Otólitos: de carbonato de cálcio- relacionados à sensação de mudança da posição da cabeça 
no espaço.  
  

SISTEMA TEGUMENTAR 
 
CONCEITO: 
É um sistema que inclui a pele e seus anexos (unhas, glândulas sudoríparas e mamas). 
Este conjunto de estruturas auxilia do revestimento e proteção do corpo, auxilia na regulação da 
temperatura corporal.  
Contém terminações nervosas e sensitivas.  
 
PELE: 
No adulto corresponde a dois metros quadrados. 
Sua espessura varia de 1 a 4 mm. É mais espessa na região dorsal e extensora, que na anterior 
ou flexora.   
A pele fica mais espessa e perde a elasticidade com a idade. 
CAMADAS: Epiderme (superficial- formada por células mortas que se converteram a escamas de 
queratina), Derme (abaixo da epiderme- rica em fibras colágenas e elásticas) e tela subcutânea 
(rica em tecido adiposo que evita a perda de calor). A derme é ricamente irrigada (vasos 
sanguíneos). Possui elevações (papilas dérmicas) que se mostram como saliências na epiderme 
separadas por sulcos.  As papilas dérmicas das polpas dos dedos constituem as impressões 
digitais. 
A coloração depende da quantidade de pigmento (melanina), vascularização e espessura da 
epiderme.  
  
GLÂNDULAS DA PELE:  
Sudoríparas (derme e tela subcutânea-regula a temperatura corporal) e sebáceas (derme- ductos 
abrem no folículo piloso- sua secreção lubrifica pele e pelos).  
 
PELOS: 
Possui raiz (folículo piloso- derme e tela subcutânea). A base do folículo é dilatada (bulbo piloso). 
Também possui haste (parte acima da pele). Entre a raiz do pelo e a superfície da pele encontra-
se o m. eretor do pelo (fibra muscular lisa).  
 
UNHAS: 
Tem função protetora. Possui raiz e corpo. Repousa sobre o leito ungueal.  
 
MAMAS: 
É formada por glândulas cutâneas modificadas que se especializam na produção de leite após a 
gestação.  



Situam-se anteriormente ao músculo peitoral maior, músculo serrátil anterior e oblíquo externo. 
Localiza-se entre a camada superficial e profunda da tela subcutânea. 
 
Possui pele (com glândulas sebáceas e sudoríparas- epiderme e derme), parênquima (formado 
de 15 a 20 lobos piramidais com ápices voltados para a superfície e a base para a parte profunda 
da mama). Ao conjunto desses lobos dá-se o nome de corpo da mama. Possui estroma (tecido 
conjuntivo com predominância de tecido adiposo que envolve cada lobo). 
 
PAPILA MAMÁRIA: É uma projeção onde desembocam os ductos lactíferos, que saem dos lobos. 
Composta por músculo liso. Ao redor da papila há uma área com maior pigmentação denominada 
aréola.  
 
No sexo masculino a glândula é pouco desenvolvida possuindo papila e aréola de tamanhos 
reduzidos.  

SISTEMA REPRODUTOR MASCULINO 
 
REPRODUÇÃO:É a capacidade do ser vivo de gerar outro da mesma espécie. 
 
ÓRGÃOS GENITAIS MASCULINOS 
Gônadas- testículos: produzem espermatozoide e hormônios. Alojam-se no escroto.  
É revestido pela túnica albugínea, que o protege. No testículo existem os túbulos seminíferos 
contorcidos (onde ocorre a espermatogênese). È revestido pela túnica albugínea. 
 
Vias condutoras de gametas: levam os gametas do local onde são produzidos até as vias 
genitais femininas. 
Estas vias são formadas pelos túbulos seminíferos retos, que formam a rede testicular, de onde 
saem até os ductos eferentes, que penetram no epidídimo. Este possui cabeça, corpo e cauda e 
armazena os espermatozoides até a ejaculação.   
Da cauda do epidídimo segue-se o ducto deferente, que levam os espermatozóides até o ducto 
ejaculatório (formado da união do ducto deferente com o ducto da vesícula seminal. Este ducto se 
localiza no canal inguinal, juntamente com artérias, veias, vasos linfáticos e nervos (funículo 
espermático). 
 O ducto ejaculatório desemboca na parte prostática da uretra, junto de uma saliência 
denominada colículo seminal.  
A uretra masculina esta relacionada à micção e ejaculação. Possui cerca de 20 cm de 
comprimento. Possui parte prostática (próstata), parte membranosa (quando cruza a pelve) e 
parte esponjosa (localizada no corpo esponjoso do pênis).  
Inicia-se no óstio interno da uretra (bexiga) e termina do óstio externo da uretra. Juntamente ao 
óstio externo há uma dilatação denominada fossa navicular.  
 
Órgão de cópula- pênis:Possui raiz (porção fixa contendo os ramos do pênis e o bulbo do 
pênis), corpo, que é a parte livre, pendente e coberta por pele.  Os ramos são continuados pelo 
corpo cavernoso e o bulbo pelo corpo esponjoso. Há uma dilatação da extremidade do corpo 
esponjoso, denominada glande. Esta se encontra coberta por uma dupla camada de pele 
(prepúcio), o qual possui um frênulo.  
 
Glândulas anexas: Suas secreções facilitam a progressão dos espermatozóides. 
Vesícula seminal: Sua secreção auxilia na composição do sêmen. Lubrifica o pênis e auxilia a 
fornecer energia aos espermatozóides.  
Próstata: Sua secreção auxilia na composição do sêmen. Nutre e auxilia na mobilidade do 
espermatozoide.   
Glândulas bulbo-uretrais: duas formações arredondadas nas proximidades da parte membranosa 
da uretra. Sua secreção auxilia a corrigir o ph da uretra antes da ejaculação. 
Glândulas coronais da glande (Tyson) : produzem uma secreção denominada esmegma. 
(Lubrifica a glande). 



  
Estruturas eréteis:São os corpos cavernoso e esponjoso. 
Os corpos cavernosos se entumecem de sangue. O esponjoso é atravessado pela uretra. 
 
Órgãos genitais externos:É o pênis e o escroto. O escroto é dividido por um septo, cada qual 
contendo um testículo. É revestido por pele fina hiperpigmentada. E túnica dartos (constituídas 
por fibras musculares lisas- o músculo cremaster que auxilia a regular a temperatura). 

 
 

SISTEMA REPRODUTOR FEMININO 
 

ÓRGÃOS GENITAIS FEMININOS: 
- Gônadas- ovário: Produzem os gametas femininos ou óvulos e hormônios. Não são revestidos 
pelo peritônio.  
 
- Vias condutoras de gametas: São as tubas uterinas. Transportam os óvulos dos ovários à 
cavidade do útero. No sentido oposto passam os espermatozóides e a fecundação ocorre 
habitualmente dentro da tuba.  
 
Estende-se do óstio uterino da tuba até o óstio abdominal da tuba (que se comunica com a 
cavidade peritoneal).  
Possui istmo, ampola e infundíbulo (possui como extremidades, as fímbrias).  
 
- Órgão que abriga o novo ser vivo-útero:Possui fundo, corpo istmo e cervix e óstio do útero. 
A estrutura apresenta três camadas: Endométrio (relacionada à gravidez e menstruação), 
Miométrio (fibras musculares lisas) e Perimétrio (peritônio).  
 
- Órgão de cópula- vagina: Tubo muscular com paredes colabadas. Estende-se do óstio do 
útero ao óstio da vagina. A vagina junto com a cavidade uterina constituem o canal do parto. O 
óstio da vagina é fechado parcialmente pelo hímen.   
 
- Estruturas eréteis:O clitóris é homólogo do pênis e possuem ramos,corpo e glande. 
O bulbo do vestíbulo é formado por duas massas pares de tecido erétil ao redor do óstio da 
vagina.  
 
- Glândulas anexas: Glândulas vestibulares maiores (2 – seus ductos se abrem próximo ao óstio 
da vagina) e menores (número variável no vestíbulo). Auxiliam da lubrificação da região. 
 
- Órgãos genitais externos: pudendo feminino ou vulva. 
Formado pelo monte púbico (constituída por tecido adiposo, contem pelos), lábios maiores 
(pregas cutâneas alongadas que delimitam a rima do pudendo) e lábios menores (duas pequenas 
pregas cutâneas mediais aos grandes lábios- delimitam o vestíbulo da vagina, onde se encontra o 
óstio da vagina).  


