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SISTEMA CARDIOVASCULAR
Função cardíaca

Profa. Dra. Iris Callado Sanches

www.orientacaoadistancia.com

ATENÇÃO: Este material serve de apoio para a 
explicação durante as aulas. Façam suas anotações!

Funções do Sistema cardiovascular

Transporte

• Respiratórias: eritrócitos (hemácias) transportam O2, CO2 também é transportado pelo sangue para ser eliminado
nos pulmões (ar exalado)

• Nutritivas: sangue transporta nutrients absorvidos na digestão

• Excretórias: produtos da decomposição metabólia (como a uréia), o excess de água e de íons e outras moléculas
desnecessárias são transportados pelo sangue para os rins

Regulação

• Hormonal: sangue transporta hormônios de glândulas endócrinas

• Temperatura: regulação da temperature realizada através do desvio do sangue de vasos mais profundos para 
os mais superficiais

Proteção

• Coagulação: protege contra a perda de sangue em vasos lesados

• Imunológica: leucócitos (glóbulos brancos) protegem contra agentes patogênicos

http://www.orientacaoadistancia.com/
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Coração

Posição anatômica

Bomba  impulsiona o sangue 
por todo o sistema vascular

4 câmaras

Tamanho de um punho

FC média:

70 x/minuto (bpm) =

100.800 x/dia =

36,8 milhões x/ano

Estrutura do coração



10/11/2017

3

Estrutura do coração

Posição anatômica
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Câmaras 
cardíacas
Átrios

Paredes finas

Baixa pressão

Bombas para enchimento 
ventricular

Ventrículos

Continuidade de fibras

Ejeção: diminui circunferência e 
eixo longitudinal (saída de 
sangue)
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Fluxo sanguíneo através do coração
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Coração: 2 
bombas 
separadas
Circulação pulmonar

Recebe sangue que retorna de todas 
as partes do corpo (AD)

Bombeia para os pulmões (VD)

Circulação sistêmica

Recebe sangue oxigenado dos 
pulmões (AE)

Bombeia para o corpo (VE)

O coração
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Relação gráfica entre volume x pressão
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Ciclo cardíaco

Ciclo cardíaco
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Exercícios

GÊNESE E CONDUÇÃO DO 
POTENCIAL DE AÇÃO NO CORAÇÃO



10/11/2017

10

Sinapse elétrica

Gap junctions & Coração

•As células miocárdicas são pequenas, ramificadas e 
interconectadas por gap junctions. Essas junções atuam como
sinapses elétricas

•Essa massa de células interconectadas denomina-se miocárdio. 
O miocárdio é uma unidade funcional única (sincício funcional), 
uma vez que os potenciais de ação originados em qualquer
célula podem ser transmitidos a todas as outras células.
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Músculo cardíaco (miocárdio)

•GAP junctions: proteínas 
transmembranas que formam 
canais abertos

•A estimulação (despolarização) 
de uma única célula miocárdica 
propaga um potencial de ação 
por todo miocárdio, fazendo o 
coração funcionar como uma 
unidade

Sincício funcional
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Músculo estriado 
esquelético

Fibras 
miocárdicas 
e capilares
SINCÍCIO FUNCIONAL

Músculo estriado 
cardíaco

PA DC RVP

FC VS

Pré-carga

Pós-carga

ContratilidadeIntrínseco Extrínseco
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PA DC RVP

FC VS

Pré-carga

Pós-carga

ContratilidadeIntrínseco Extrínseco

Quem estimula o coração?

Estímulo intrínseco

• Células que despolarizam automaticamente (nodo sino atrial)

Estímulo extrínseco

• Sistema nervoso autônomo

• Simpático

• Parassimpático

Hormônios
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PA DC RVP

FC VS

Pré-carga

Pós-carga

ContratilidadeIntrínseco Extrínseco

- menos permeável ao potássio, 
despolariza automaticamente em torno 
de 100x por minuto

Controle intrínseco
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Impulso 
elétrico

O impulso se espalha como uma onda.

A contração acompanha esse movimento.

DESPOLARIZAÇÃO:

1.Nodo Sinoatrial (SA)

2.Fibras Internodais

3.Nodo Atrioventricular

4.Feixe de His 

5.Fibras de Purkinje

Propagação do impulso elétrico pelo 
músculo cardíaco

•Região auto-
excitável que pode 
produzir descarga e 
contração rítmica 
automática

Nodo sinoatrial (SA)

•Transmite o impulso 
gerado no nodo SA 
para o átrio 
esquerdo e para o 
nodo atrioventricular 
(AV)

Fibras Internodais

•Retarda a 
transmissão do 
impulso dos átrios 
para os ventrículos

Nodo 
Atrioventricular

•Conduzem os 
impulsos do nodo 
AV para os 
ventrículos

Feixe de His e 
Fibras de Purkinje
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Potencial de ação de uma célula
miocárdica dos ventrículos
• Potencial de repouso das fibras ventriculares = -90mV

Concentração iônica durante a despolarização do 
ventrículo
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PA DC RVP

FC VS

Pré-carga

Pós-carga

ContratilidadeIntrínseco Extrínseco

Controle 
extrínseco

Simpático (inerva nodos + 
músculo cardíaco)

Parassimpático (inerva 
região dos nodos)
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Controle da ritmicidade pelo sistema 
nervoso autônomo

SIMPÁTICO

• acelera a despolarização nodo 
sinoatrial e aumenta a força de 
contração

• inervação generalizada  

PARASSIMPÁTICO

• retarda a descarga sinusal

• nervo vago
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Exercícios
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