
RESUMO APARELHO CARDIOVASCULAR 

Veia (vaso que volta ao coração)  

Artéria (vaso que sai do coração) 

No lado direito do coração só circula sangue venoso, e no lado esquerdo só circula 
sangue artrial. 

 

Refira  funções do aparelho cardiovascular 

a. Transporte de nutrientes;  
b. Termorregulação;  
c. Manter pressão arterial. 
d. Transporte de O2 e CO2; 

Descreva a constituição do coração (estruturas envolvidas). 

O coração é um órgão formado por 4 cavidades: 2 aurículas (esquerda e direita) e 2 
ventrículos (esquerdo e direito). Na aurícula direita desembocam as duas veias cavas 
(superior e inferior) e na aurícula esquerda as 4 veias pulmonares. 
Entre a aurícula direita e o ventrículo direito existe a válvula tricúspide e entre a 
aurícula esquerda e o ventrículo esquerdo, a mitral (ou bicúspide). Entre os ventrículos 
e as artérias existem as válvulas sigmóideas (aórtica e pulmonar). 
 

Qual a função das válvulas? 

A função das válvulas é de impedir o refluxo do sangue, abrindo e fechando devido a 
diferenças de pressão (passivas), permitindo que o sangue circule num só sentido. 
 

 Refira diferenças entre aurículas e ventrículos. 

A parede das aurículas é fina enquanto a dos ventrículos é espessa.  As  aurículas  são 
câmaras  de  chegada enquanto  os  ventrículos  são câmaras de partida.  As  aurículas  
são essencialmente passivas enquanto  os  ventrículos  são essencialmente activos. 
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Explique detalhadamente o processo da pequena e da grande circulação. 

Grande circulação:  

Começa no ventrículo esquerdo, que é a cavidade mais forte, o qual ao contrair-se 
empurra o sangue rico em oxigénio para a artéria aorta, a qual  se  vai  ramificando  
progressivamente  em artérias  mais  finas  que  são  distribuídas  a  todas  as  células  e 
órgãos do corpo.  

As ramificações terminais são chamadas vasos capilares e são neles que se faz a troca 
do oxigénio que o sangue leva para as células, pelo dióxido de carbono.  

O sangue pobre é recolhido  nas  veias  que  se  vão  juntando  e tornando  
progressivamente  maiores  terminando  em  duas grandes  veias  que  entram  no  
coração  (aurícula  direita): veia cava superior e inferior. 

Pequena circulação  

Começa no ventrículo  direito, que  ao  contrair-se  empurra  o sangue  para  a artéria  
pulmonar,  que  se  divide  em  duas  para conduzir o sangue aos 2 pulmões.  

Dentro dos pulmões essas artérias dividem-se em ramos cada vez mais finos até 
chegar aos alvéolos pulmonares.  

Nessa zona, as ramificações mais finas, os capilares, procedem à troca do dióxido de 
carbonopara os alvéolos (expulso através da respiração), recebendo oxigénio.  

Esse  sangue  é  recolhido  em  veias  que  se  vão  tornando progressivamente  
maiores,  terminando  em  4  grandes  veias, chamadas  veias  pulmonares,  que  
entram  no  coração  na aurícula esquerda. 

 Descreva as fases do cíclo cardíaco. 

O ciclo cardíaco é composto por 6 fases: 

1) Preenchimento  rápido -  abertura  das  válvulas aurículo-ventriculares(tricúspidae mitral)  
2)  Preenchimento lento/ Sístole auricular - O  nó sinusal dispara,  contraindo-se  as  aurículas , 
expulsando os 25 %do sangue que faltava (fase mais lenta) 
3 Contracção isométrica -  fecho  das  válvulas aurículo-ventriculares(tricúspidae mitral)  
4) Contracção  isotónica  – abertura  das  válvulas sigmoideias(aórtica e pulmonar)  
5)  Protodiástole - fecho  das  válvulas sigmoideias(aórtica e pulmonar) 
6)  Relaxamento isométrico - Corresponde ao início da diástole, estando as 4 válvulas fechadas.  
Nesta fase a pressão ventricular e a tensão das fibras diminui. 
Fases do ciclo:  
-  contração(sístole) – 0,3s  
-sístole auricular  
- sístole ventricular  

  relaxamento(diástole) – 0,5s  
-diástole ventricular 
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Defina volume sistólico, débito cardíaco e frequência cardíaca 

Volume Sistólico: Volume de sangue que é expulso do coração em cada sístole (70 ml 
em repouso). Pode assumir valores de 140ml ou mesmo 200ml em indivíduos 
treinados. 

Débito Cardíaco: Volume de sangue expulso do coração por minuto (VS x FC). Pode ir 
desde os 5L (70ml x 70) aos 25L (exercício intenso em sujeitos treinados). O DC está 
também dependente do retorno venoso, ou seja, da quantidade de sangue que chega 
ao coração. 

Frequência cardíaca: Frequência cardíaca ou ritmo cardíaco é o número de batimentos 
cardíacos por unidade de tempo, geralmente expresso em batimentos por minuto 

Em que consiste a bomba vascular e muscular? 

Bomba vascular: Atividade pulsátil das artérias propulsiona o sangue nas veias vizinhas 
na direcção do coração. 

Bomba muscular: Válvulas nas veias evitam o refluxo, mas não impedem o sentido 
unidireccional. Contração dos músculos ativos, ou constrição dos músculos lisos das 
veias ajudam o retorno venoso.  

Quais as alterações na distribuição do fluxo sanguíneo que se observam na passagem 
do estado de repouso para o exercício? Justifique. 

Ao se praticar algum tipo de actividade física mais intensa, com a dilatação acentuada 
de diversos vasos sanguíneos na musculatura esquelética, uma quantidade bem maior 
de sangue passa a retornar ao coração. O coração então, nessas ocasiões, passa 
também a ejectar a mesma quantidade através de seus ventrículos e evitando assim a 
ocorrência de uma estase sanguínea. É importante salientar que, a Lei de Frank-
Starling, estabelece que o coração, dentro de limites fisiológicos, é capaz de ejectar 
todo o volume de sangue que recebe proveniente do retorno venoso. Ocorre também 
uma dilatação dos vasos sanguíneos.  

De que modo se processa a irrigação cardíaca? 

O sangue que circula no coração não o nutre, passa simplesmente pelas suas 
cavidades. A sua nutrição será, ao contrário, dedicado um complexo de artérias e de 
veias particulares: as coronárias (direita e esquerda). Provêm elas da aorta. Apenas 
saída do ventrículo esquerdo, a aorta dá origem as artérias coronárias que reentram 
imediatamente no coração ramificando-se no músculo cardíaco em numerosas 
subdivisões. O coração é, pois, provido de uma pequena circulação independente. 
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Explique os mecanismos intrínsecos de regulação cardíaca. 

Situam se no próprio coração e são as mais importantes:  

Tecido nodal (sistema de condução): 

- O tecido cardíaco tem a capacidade de gerar os seus impulsos, devido à auto-
estimulação das suas fibras, apresentando a capacidade de se autodespolarizar, 
criando os seus potenciais de acção. O  tecido  nodal  é  um  tecido  muscular  cardíaco 
especializado que  apresentam  capacidade  para  gerar  os seus próprios impulsos. 

Ao receber maior volume de sangue proveniente do retorno venoso, as fibras 
musculares cardíacas se tornam mais distendidas devido ao maior enchimento de suas 
câmaras. Isso faz com que, ao se contraírem durante a sístole, o fazem com uma maior 
força. Uma maior força de contração, consequentemente, aumenta o volume de 
sangue ejetado a cada sístole (Volume Sistólico). Aumentando o volume sistólico 
aumenta também, como consequência, o Débito Cardíaco (DC = VS x FC). 
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Explique a influência do sistema nervoso simpático e parasimpático na regulação da 
FC. 

Os dois sistemas têm funções antagónicas. Por exemplo, se o sistema simpático 
acelera demasiadamente os batimentos do coração, o sistema parassimpático entra 
em acção, diminuindo o ritmo cardíaco. O SNA simpático, de modo geral, estimula 
acções que mobilizam energia, permitindo ao organismo responder a situações de 
stress. Por exemplo, o sistema simpático é responsável pela aceleração dos batimentos 
cardíacos, pelo aumento da pressão arterial, da concentração de açúcar no sangue e 
pela activação do metabolismo geral do corpo. O Uma  das  principais  diferenças  
entre  os  nervos  simpáticos  e parassimpáticos  é  que  as  fibras  pós-ganglionares  
dos  dois  sistemas normalmente secretam diferentes hormonas. 

Refira três alterações cardiovasculares provocadas pelo treino 
aeróbio 

-Uma das principais alterações ao treino é a hipertrofia cardíaca (aumento do tamanho 
do Coração; 25%) 
-Esta alteração reflecte-se fundamentalmente ao nível do aumento da massa e da 
cavidade doVe, sendo o treino aeróbio mais eficaz do que o treino de força. 
- O aumento da massa da parede e o aumento da cavidade do Ve, aumentam a 
performance. 

- A  FC  de  repouso  decresce com  o  treino  aeróbio (bradicardia do  desportista;  
diminuição  da  atividade simpática).  

- Volume Sistólico é maior em sujeitos treinados; 

 

 


