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2) Componentes do sistema cardiovascular:

c) Coração

Valvopatias: disfunção das válvulas cardíacas

 Causa o refluxo de sangue no interior do coração
 Responsáveis pelo sopro cardíaco (ruído cardíaco)

Batimentos Cardíacos

 Contração do coração é denominado sístole
 Relaxamento do coração é denominado diástole
 Frequência cardíaca: 70 a 80 batimentos por minuto (normal)
 Controlados pelo marca-passo cardíaco (nó sinoatrial)

Obs: Marca-passo artificial gera impulsos nervosos artificiais na ausência da
pulsação natural.
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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 Contrações

Sístole atrial Sístole ventricular

Os átrios contraem-se, 
as válvulas atrio-

ventriculares 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. 

Planeta Terra — 9.º ano

Sistema Cardiovascular



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

Ciclo cardíaco

constituído por:

Uma diástole Relaxamento

Diástole geral

Os átrios e os ventrículos relaxam, as 
válvulas semilunares estão fechadas e as 
válvulas atrioventriculares estão abertas, 

permitindo que o sangue entre nos átrios e 
saia destas para os ventrículos.

— duas sístoles

— uma diástole
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Ciclo cardíaco

Por cada ciclo cardíaco 
completo conta-se 

uma pulsação.

O número de pulsações 
por minuto determina 

o ritmo cardíaco.

Para bombear o sangue, o coração contrai-se e relaxa de forma rítmica e involuntária:
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2) Componentes do sistema cardiovascular:

Batimentos cardíacos
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2) Componentes do sistema cardiovascular:

Batimentos cardíacos

Sístole - Diástole Nó sinoatrial geração 
impulso nervoso
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Sistema Cardiovascular
2) Componentes do sistema cardiovascular:

Circulação de sangue no corpo

I) Pequena circulação (Circulação pulmonar)

II) Grande circulação (Circulação sistêmica)

• Responsável pela oxigenação do sangue

Ventrículo 
Direito

Artéria 
Pulmonar Pulmões Veias 

Pulmonares
Átrio 

Esquerdo

• Responsável pela irrigação sanguínea a todo o organismo

Ventrículo 
Esquerdo

Artéria 
Aorta

Organismo
(células)

Veias Cavas Átrio 
Direito



Pequena 
Circulação

O sangue venoso (não 
oxigenado) que chega ao 
lado direito do coração é 

enviado aos pulmões através 
da Artéria Pulmonar. 

O sangue é oxigenado nos 
pulmões e retorna ao lado 

esquerdo do coração 
através das Veias 

Pulmonares.
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O sangue arterial 
(oxigenado) que chega ao 
ventrículo esquerdo do 
coração é enviado para 

todas as partes do corpo 
através da Artéria Aorta.

O sangue fornece oxigênio e 
nutrientes aos tecidos e 

retorna ao lado direito do 
coração pelo sistema venoso 

e veias cavas.
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2) Componentes do sistema cardiovascular:

Circulação de sangue no corpo
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transporta

é 
constituído 

por

é constituído por

Será que aprendi?
Sistema cardiovascular

Vasos 
sanguíneos

Capilares

Vênulas Circulação

Pulmonar

bombeia

Substâncias
tóxicas

Leucócitos

Transporte 
de oxigênio

onde 
circula

Artérias

origina

responsáveis 
pela

pode ser

Elementos figurados

fazem participam
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O que provocam as doenças 
cardiovasculares?



Devem-se essencialmente à acumulação de 
gorduras na parede das artérias = Aterosclerose

Formação da placa 
aterosclerótica

Normal



Artéria coronária humana 
parcialmente obstruída

Lúmen da 
artéria

Depósitos de 
colesterol



da obstrução das artérias
Consequências



Se o fornecimento de O2 for 
insuficiente para as necessidades 

dos tecidos pode ocorrer:

Infarto do miocárdio

- Necrose de uma parte
do músculo cardíaco
causada pela falta de
irrigação sanguínea ao
coração

Acidente Vascular 
Cerebral (AVC) 

- Acontece quando vasos
que levam sangue ao
cérebro entopem ou se
rompem, provocando a
paralisia da área cerebral
que ficou sem circulação
sanguínea.



Fatores de risco

 Hipertensão arterial
 Colesterol elevado
 Má alimentação
 Tabaco
 Estresse
 Vida sedentária
 Diabetes
 Obesidade
 Idade
 Sexo
 Hereditariedade



Implicam grande 
percentagem de 
açúcares, sais e 

gorduras em circulação, 
aumentando o risco da 
ocorrência de depósitos 
na parede das artérias.

 Hipertensão      
arterial

 Colesterol 
elevado

 Diabetes

 Má 
alimentação



Não existindo consumo de 
gorduras, aumenta o risco 

de se depositarem nas 
artérias.

 Obesidade

 Vida 
sedentária

 Estresse

 Tabagismo

São situações que implicam um 
esforço acrescido por parte do 

coração, aumentando o risco de 
ocorrência de dores fortes e 

arritmias.
A nicotina diminui a quantidade de 02

que chega até ao coração.



À medida que a idade 
avança, aumenta o risco, 
pois o número de placas 

depositadas é maior.

 Idade

 Sexo

 Hereditariedade

Indivíduos do sexo masculino 
e mulheres após a 

menopausa são mais 
propensos a ter problemas.

Pode determinar uma maior 
propensão para a ocorrência 
de doenças cardiovasculares.



Prevenção

 Fazer   
exercício físico 
regularmente

 Cuidar a 
alimentação

 Mudar o 
estilo de 
vida



A chave para um 
coração saudável 
está nas nossas 

mãos.
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