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O sistema cardiovascular, formado pelo coração e 

pelos vasos sanguíneos, é o sistema responsável por 

garantir a circulação de sangue por todo nosso 

corpo.



Componentes do sistema cardiovascular

O sistema cardiovascular é composto pelas 

seguintes estruturas:

Coração: órgão responsável por garantir o 

bombeamento do sangue;

Vasos sanguíneos: são tubos por onde o sangue 

passa. Os três principais tipos de vasos sanguíneos 

são: artérias, veias e capilares.





Os vasos sanguíneos são responsáveis por garantir o transporte de sangue pelo corpo.



A circulação nos seres humanos

O sangue chega ao coração pelo átrio direito por meio 

das veias cavas. Esse sangue é rico em gás carbônico e pobre em 

oxigênio. Esse sangue desoxigenado segue, então, para o ventrículo 

direito. Do ventrículo direito, é bombeado para os pulmões via 

artérias pulmonares.

Nos pulmões, ocorre o processo de hematose, o sangue até então 

rico em gás carbônico, recebe oxigênio proveniente da respiração 

pulmonar. O sangue rico em oxigênio volta ao coração 

via veias pulmonares, chegando a esse órgão pelo átrio esquerdo. 

Do átrio, ele segue para o ventrículo esquerdo e daí para todo o 

corpo.





Diferença entre veia, artéria e capilar

A diferença entre veia, artéria e capilar pode ser encontrada 

no calibre de cada vaso e no caminho que o sangue percorre 

pelo corpo.



Artéria Veia





Vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=IRU3as9G2cY
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Observem estas imagens quanto à:

• Características

• Tonalidades

• Situações



Por que nossa pele pode 

mudar de cor quando 

nos exercitamos ou 

estamos expostos ao frio 

ou ao calor? O coração de todas 

as pessoas bate no 

mesmo rítmo?

Seu coração bate 

sempre no mesmo 

ritmo?







Assista ao vídeo:

https://www.youtube.com/watch?v=GOlYaE3-7yY


Copie o quadro no caderno e responda:

Questões Aluno 1 (repouso) Aluno 2 (atividade)

1. A coloração da pele 

alterou-se?

2. A temperatura da pele foi 

alterada?

3. Respiração (lenta, rápida 

ou normal)?

4. Batimentos cardíacos por 

minuto
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Sangue

O sangue é um tecido conjuntivo especial que é constituído por matriz 

extracelular líquida, hemácias, leucócitos e plaquetas, sendo os três 

últimos fragmentos celulares.



Estrutura do sangue (55% plasma + 45% elementos figurados)



Plasma sanguíneo

O plasma sanguíneo é a parte líquida do sangue e 

apresenta-se com uma coloração amarelo-claro. Esse 

representa mais da metade do volume total de sangue 

do nosso corpo e é 90% constituído de água.

No plasma são encontrados ainda sais

minerais, proteínas, hormônios, entre outras substâncias, 

como nutrientes e resíduos do metabolismo. É no plasma 

que estão suspensos os elementos figurados.



Os elementos figurados são as hemácias, os leucócitos e as plaquetas.



Hemácias, glóbulos vermelhos ou eritrócitos:

• Realizam o transporte de oxigênio pelo corpo.

• São células anucleadas.

• Período de vida curto (120 dias).

• Formato de um disco bicôncavo.

• Hemoglobina: proteína responsável pelo transporte de O2.



Leucócitos ou glóbulos brancos:

• Responsáveis pela defesa do organismo.

• São incolores e apresentam formato esférico.

• Realizam a diapedese (saída dos vasos sanguíneos).

Existem diferentes tipos de leucócitos.



Plaquetas:

• Responsáveis pela coagulação sanguínea.

• São fragmentos celulares denominados trombócitos.

As plaquetas atuam 

na regeneração de 

tecidos lesionados



VÍDEOS

RELACIONADOS

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=M_6HfKtYNYs
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=e4cQw70owYA
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FATORES DE RISCO:

O fator hereditário 

(predisposição 

genética) é apenas 

uma das causas das 

doenças 

cardiovasculares, 

todas as outras causas 

mencionadas se 

devem aos maus 

hábitos.



Hipertensão arterial e infarto do miocárdio



Aterosclerose e arritmia cardíaca



AVC (acidente vascular cerebral)



Varizes



BOM 

ESTUDO...
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