
Sistema cardiorrespiratório



O que é o sistema cardiorrespiratório?
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Sistema circulatório Sistema respiratório



O que é o sistema circulatório?

O sistema circulatório é constituído por:

Sangue

bombeia onde circula

Coração Vasos sanguíneos



Qual é a constituição do sangue?
O sangue é constituído por:

Plasma Elementos figurados



É o componente líquido e não 

celular do sangue.

É constituído essencialmente 

por água (90%) e também por 

proteínas, lípidos, sais minerais, 

gases e produtos tóxicos 

resultantes do metabolismo. 
tem a função de

Transporte
Nutrientes

Substâncias tóxicas

O plasma tem ainda um papel muito importante na coagulação do sangue.

Qual é a constituição do sangue?
O sangue é constituído por:

Plasma



Plaquetas

Hemácias ou glóbulos vermelhos

Leucócitos ou glóbulos brancos

O sangue é constituído por:

Qual é a constituição do sangue?

Elementos figurados



São fundamentais na 

coagulação do sangue.

São fragmentos celulares 

originados na medula vermelha

dos ossos.

função

Qual é a constituição do sangue?
O sangue é constituído por:

Plaquetas



São células muito pequenas com 

forma bicôncava.

Fazem o transporte do oxigénio 

dos pulmões aos tecidos.

São anucleadas e são formadas  

na medula vermelha dos ossos.

Contêm um pigmento vermelho –

a hemoglobina.

função

Qual é a constituição do sangue?
O sangue é constituído por:

Hemácias ou glóbulos vermelhos



• nos gânglios

São células maiores do que as 

hemácias.

Possuem um núcleo bem visível.

Têm origem na medula vermelha 

dos ossos, mas podem formar-se: 

São responsáveis pela 

defesa do organismo.

Função

Qual é a constituição do sangue?
O sangue é constituído por:

• no baço

Leucócitos ou glóbulos brancos



Existem vários tipos de leucócitos, 

todos eles com a função de defesa.

são capazes de

Qual é a constituição do sangue?
O sangue é constituído por:

Monócitos

Fagocitose

Linfócitos

Neutrófilos

Basófilos



O que faz o sistema circulatório?

O sistema circulatório é responsável por:

Transporte

Controlo
Manutenção

Defesa

Substâncias Organismo

Hemorragias Temperatura



O que é o sistema circulatório?
O sangue circula por diversos tipos de vasos sanguíneos:

O coração 

bombeia 

o sangue.

Artéria

Arteríola

Vasos 

capilares

Vénula

Veia



O sangue circula por diversos tipos de vasos sanguíneos:

As artérias possuem 

paredes grossas 

e flexíveis

o que lhes permite

resistir à pressão 

do sangue.

O que é o sistema circulatório?

Artéria



O sangue circula por diversos tipos de vasos sanguíneos:

As veias possuem paredes 

mais finas e rígidas.

possuem

Impedem o refluxo do sangue.

O que é o sistema circulatório?

Veia



Como funciona o coração?

Divide o coração 

em dois (direito 

e esquerdo).

um músculo: miocárdio

um septo

O coração é constituído por:



São vias de entrada do 

sangue para o coração, 

através das veias.

A aurícula direita 

liga-se às veias 

cavas.
A aurícula 

esquerda liga-se 

às veias 

pulmonares.

um músculo: miocárdio

duas aurículas

um septo

Como funciona o coração?
O coração é constituído por:



São responsáveis pela 

impulsão do sangue do 

coração para os pulmões 

e para o resto do corpo.

O ventrículo direito 

envia o sangue 

para a artéria 

pulmonar.

O ventrículo 

esquerdo envia 

o sangue para 

a artéria aorta.

Como funciona o coração?

duas aurículas

um septo

dois ventrículos

O coração é constituído por:

um músculo: miocárdio



— aorta

Distribuem o sangue 

que sai do coração 

por todo o corpo.Leva o sangue 

do ventrículo 

esquerdo para 

todo o corpo.

Leva o sangue 

do ventrículo 

direito para 

os pulmões.

Como funciona o coração?

duas aurículas

dois ventrículos

um septo

— pulmonar

duas artérias:

O coração é constituído por:

um músculo: miocárdio



— superior

Como funciona o coração?

duas aurículas

dois ventrículos

um septo

duas artérias: — aorta

— pulmonar

— inferiorveias cavas:

O coração é constituído por:

um músculo: miocárdio

Trazem o sangue de 

todo o corpo de volta 

ao coração.



Trazem o sangue dos pulmões 

para a aurícula esquerda.

Como funciona o coração?

duas aurículas

dois ventrículos

um septo

duas artérias: — aorta

— pulmonar

veias cavas: — inferior

— superior

veias pulmonares

O coração é constituído por:

um músculo: miocárdio



um septo

dois ventrículos

duas artérias:

— pulmonar

— superior

veias pulmonares

Impedem o refluxo do 

sangue das artérias 

para os ventrículos.

Como funciona o coração?

duas aurículas

— aorta

veias cavas: — inferior

válvulas semilunares

O coração é constituído por:

um músculo: miocárdio



duas aurículas

dois ventrículos

um septo

duas artérias: — aorta

— pulmonar

veias cavas:

veias pulmonares

— inferior

— superior

válvulas semilunares

— bicúspide

— tricúspide
Impedem o refluxo do 

sangue dos ventrículos 

para as aurículas.

válvulas auriculoventriculares:

O coração é constituído por:

Como funciona o coração?

um músculo: miocárdio



Para bombear o sangue, o coração contrai-se e relaxa de forma rítmica e involuntária:

Ciclo cardíaco

constituído por: — duas sístoles

— uma diástole

Duas sístoles Contracções

Sístole auricular Sístole ventricular

As aurículas 

contraem-se, 

as válvulas 

auriculoventriculares 

abrem-se e o sangue 

é enviado para os 

ventrículos.

Os ventrículos 

contraem-se, as 

válvulas semilunares 

abrem-se e o sangue 

é enviado para todo 

o corpo. 

Como funciona o coração?



Para bombear o sangue, o coração contrai-se e relaxa de forma rítmica e involuntária:

Ciclo cardíaco

constituído por:

Uma diástole Relaxamento

Diástole geral

As aurículas e os ventrículos relaxam, as 

válvulas semilunares estão fechadas e as 

válvulas auriculoventriculares estão abertas, 

permitindo que o sangue entre nas aurículas 

e saia destas para os ventrículos.

Como funciona o coração?

— duas sístoles

— uma diástole



Ciclo cardíaco

Por cada ciclo cardíaco 

completo conta-se 

uma pulsação.

O número de pulsações 

por minuto determina 

o ritmo cardíaco.

Como funciona o coração?

Para bombear o sangue, o coração contrai-se e relaxa de forma rítmica e involuntária:



Ciclo cardíaco

Quando o sangue é 

bombeado, a pressão

que exerce sobre as 

artérias é máxima.

Sístole ventricular

durante 

Pressão arterial

Como funciona o coração?

Para bombear o sangue, o coração contrai-se e relaxa de forma rítmica e involuntária:



Como circula o sangue?

O sangue, ao sair do coração, percorre dois trajectos diferentes:

Circulação pulmonarCirculação sistémica

Assegura a distribuição de 

nutrientes e de oxigénio a 

todas as células do corpo 

e recebe os produtos de 

excreção.

Passa pelos pulmões, onde 

se dá a hematose

pulmonar, o oxigénio passa 

para o sangue e o dióxido 

de carbono passa para

os pulmões.

O sangue passa de 

venoso a arterial.

O sangue passa de 

arterial a venoso.



transporta

é 

constituído 

por

é constituído por

Será que aprendi?
Sistema circulatório

Vasos 

sanguíneos

Capilares

Vénulas
Circulação

Pulmonar

bombeia

Substâncias

tóxicas

Leucócitos

Transporte 

de oxigénio

onde 

circul

a

Artérias

origina

responsáveis 

pela

pode ser

Elementos figurados

fazem participam

Coração

Arteríolas

Veias

Sangue

Sistémica

Plasma

Nutrientes

Hemácias

Defesa

Plaquetas

Coagulação



O que é o sistema cardiorrespiratório?

Sistema circulatório

+

Sistema respiratório



O que é o sistema respiratório?

O sistema respiratório é constituído por:

Ar

por onde passa para onde vai

Vias respiratórias Pulmões



O sistema respiratório é constituído por:

As vias respiratórias são:

São a cavidade por 

onde o ar entra.

 Fossas nasais
São revestidas por 

uma mucosa com 

cílios e produzem uma 

substância viscosa 

que humedece a 

cavidade e retém 

as partículas.

O que é o sistema respiratório?

Fossas nasais



 Fossas nasais

 Faringe

As vias respiratórias são:

Órgão comum ao 

sistema digestivo.

Impede a 

passagem dos 

alimentos para 

a laringe.

Permite a passagem do 

ar e do bolo alimentar.

O que é o sistema respiratório?

O sistema respiratório é constituído por:

Epiglote

Faringe 



 Fossas nasais

 Faringe

 Laringe

As vias respiratórias são:

Canal aéreo situado 

entre a faringe 

e a traqueia. 

É aqui que se 

encontram as cordas 

vocais que vibram, 

produzindo sons.

O que é o sistema respiratório?

O sistema respiratório é constituído por:

Laringe 



 Fossas nasais

 Faringe

 Laringe

 Traqueia

As vias respiratórias são:

Canal constituído 

por anéis 

cartilagíneos em 

forma de «C».

É revestido por uma 

mucosa e por cílios 

e conduz o ar até 

aos pulmões.

O que é o sistema respiratório?

O sistema respiratório é constituído por:

Traqueia 



 Fossas nasais

 Faringe

 Laringe

 Traqueia

 Brônquios

As vias respiratórias são:

Duas estruturas 

tubulares que 

resultam da divisão 

da traqueia.

Os brônquios  

ramificam-se 

e formam os 

bronquíolos.

O que é o sistema respiratório?

O sistema respiratório é constituído por:

Brônquios 



 Fossas nasais

 Faringe

 Laringe

 Traqueia

 Brônquios

 Bronquíolos

As vias respiratórias são:

Os bronquíolos 

terminam em 

alvéolos pulmonares.

Estruturas em forma 

de saco, rodeadas de 

numerosos capilares.

Trocas gasosas

O que é o sistema respiratório?

O sistema respiratório é constituído por:

Bronquíolos 



 Fossas nasais

 Faringe

 Laringe

 Traqueia

 Brônquios

 Bronquíolos

As vias respiratórias são:

Conduzem, aquecem, filtram 

e humedecem o ar inspirado.

O que é o sistema respiratório?

O sistema respiratório é constituído por:

Fossas nasais

Laringe e 

Faringe

Traqueia Bronquíolos 

Brônquios 



Dois órgãos esponjosos 

situados na caixa torácica.

O pulmão do lado 

direito é maior e 

divide-se em três

lobos.

O pulmão do lado esquerdo, 

devido ao espaço ocupado 

pelo coração, é mais pequeno 

e divide-se em dois lobos.

O que é o sistema respiratório?

O sistema respiratório é constituído por:

Pulmões



constituída por dois folhetos: 

um ligado aos pulmões 

e outro à caixa torácica.

Possuem uma membrana: 

a pleura

A compressão e distensão 

dos pulmões é devida ao 

diafragma.

Músculo que divide a 

cavidade abdominal 

da torácica.

Local onde se dão 

as trocas gasosas.

O que é o sistema respiratório?

O sistema respiratório é constituído por:

Pulmões



Como funciona o sistema respiratório?

O sistema respiratório é responsável pela ventilação pulmonar.

Processo pelo qual 

o ar entra e sai 

dos pulmões.

Inspiração Expiração+



O sistema respiratório é responsável pela ventilação pulmonar.

 O diafragma contrai-se e desloca-se 

para baixo.

 Os músculos intercostais contraem-se, 

afastando as costelas umas das outras.

O ar rico em oxigénio entra nos pulmões.

A pressão no interior diminui.

 O peito desloca-se para a frente, 

aumentando o volume da caixa torácica.

Como funciona o sistema respiratório?

Inspiração 



 Os músculos intercostais relaxam.

 O peito recua, diminuindo o volume 

da caixa torácica.

O ar pobre em oxigénio e rico em dióxido 

de carbono sai pelas vias respiratórias.

A pressão no interior aumenta.

 O diafragma desloca-se para cima 

no sentido dos pulmões.

Como funciona o sistema respiratório?

O sistema respiratório é responsável pela ventilação pulmonar.

Expiração 



O dióxido de carbono 

do sangue passa 

para os alvéolos.

A ventilação 

pulmonar

Hematose pulmonar

as trocas gasosas nos alvéolos pulmonares.
permite

O sangue passa de venoso a arterial.

O oxigénio dos 

alvéolos passa para 

a corrente sanguínea.

Como funciona o sistema respiratório?

O sistema respiratório é responsável pela ventilação pulmonar.

Hematose pulmonar



é constituído por

Será que aprendi?
Sistema respiratório

Vias respiratórias

Laringe

Brônquios

Fossas nasais

são

onde 

passa

que vai para os

onde ocorre

Pulmões

Faringe

Traqueia

Bronquíolos

Hematose pulmonar

Ar



Doenças do sistema circulatório

As doenças do sistema circulatório afectam os vasos sanguíneos, o coração 

ou o sangue:

Com o envelhecimento, 

a deposição de gorduras 

nas paredes das artérias

torna-as menos elásticas 

e mais espessas, ficando 

com menor diâmetro.

Hipertensão
podem originar

Ataque cardíaco

podendo originar
Acidente vascular 

cerebral (AVC)

Pressão sistólica e diastólica 

com valores acima de 140 mm Hg 

e 90 mm Hg, respectivamente.

Aterosclerose

por exemplo

por exemplo



Como prevenir as doenças do sistema 

circulatório?

Seguir uma dieta 

saudável

Fazer desporto

Controlar o peso

Não fumar



Doenças do sistema respiratório

As doenças do sistema respiratório têm grande impacto no sistema circulatório.

A má ventilação pulmonar afecta o transporte de oxigénio.

por exemplo

As vias respiratórias 

sofrem um estreitamento.

Doença inflamatória dos brônquios 

provocada por bactérias.

Pneumonia

Asma

por exemplo



As doenças do sistema respiratório têm grande impacto no sistema circulatório.

A má ventilação pulmonar afecta o transporte de oxigénio.

por exemplo
É um tumor que, em geral, 

surge nos brônquios e depois 

se espalha pelo resto do 

pulmão e por outros órgãos.

O hábito de fumar é responsável 

por 90% dos cancros do pulmão.

Doenças do sistema respiratório

Cancro do pulmão



Como prevenir doenças do sistema 

respiratório?

Não fumar Evitar multidões e espaços 

mal ventilados

Preservar o ambiente



O que é o sistema linfático?

O plasma e os leucócitos podem atravessar as paredes dos capilares sanguíneos.

formando

A linfa
Circula nos espaços 

entre as células.

Líquido formado por plasma 

e leucócitos que circula no 

sistema linfático.

responsável 

por

Equilíbrio hídrico

Absorção de substâncias

Defesa

lípidos e vitaminas lipossolúveis

Filtração

Fagocitose



O que é o sistema linfático?

O sistema linfático é constituído por:

Filtram a linfa e eliminam 

substâncias e microrganismos.

Vasos semelhantes a 

veias, que transportam 

a linfa das células à 

corrente sanguínea.

Destrói as hemácias desgastadas 

e armazena as células sanguíneas.

Produz linfócitos,

que são importantes 

na defesa do 

organismo.

Baço

Timo

Gânglios linfáticos 

Vasos linfáticos



onde 

circul

a

é constituído por

Será que aprendi?

Leucócitos

Sistema circulatório

Vasos 

sanguíneos

Capilares

Vénulas

Sangue

Veias

bombeia Coração

constituído 

por

PlaquetasHemácias

Artérias

Arteríolas
Elementos figurados

Sistema 

linfático
Órgãos linfáticos

constituído 

por

formada porLinfa

formada por

transportam

Plasma

Vasos linfáticos


