
 NÍVEIS DE ORGANIZAÇÃO DO CORPO HUMANO 

Célula       Tecido       Órgão       Sistema de órgãos       Organismo 

 

Célula: unidade básica funcional da vida. Ex: Glóbulo branco, célula muscular, 

neurónio... 

 

Tecido: conjunto de células semelhantes que desempenham a mesma função. 

Ex: tecido muscular, tecido conjuntivo, tecido adiposo… 

 

Órgão: conjunto de tecidos que realiza uma função específica dentro de um 

determinado sistema. Ex: coração, rim, pulmões… 

 

Sistema de órgãos: Conjunto de órgãos interligados cujo funcionamento 

contribui para um objetivo comum. Ex: sistema digestivo, sistema respiratório, 

sistema nervoso… 

 

SAÚDE INDIVIDUAL E COMUNITÁRIA 

Saúde: Estado de completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a 

ausência de doença ou enfermidade. 

 

Atitudes promotoras de saúde: 

- Hábitos de higiene; 

- Uso de vestuário limpo e confortável; 

- Alimentação equilibrada; 

- Prática de exercício físico; 

- Consulta médica regular (médico, dentista, vacinação); 

- Evitar comportamentos de risco (álcool, tabaco, drogas, violência); 

- Descansar/dormir o tempo necessário (8 a 10horas por dia). 

 

Qualidade de vida: parâmetro que permite medir as condições de vida de um 

ser humano com base em fatores como a saúde, a educação, a habitação, etc. 

 

Saúde pública: Conjunto de ações que têm como objectivo a promoção da 

saúde de uma população, prevenindo, curando e eliminando as doenças. 

 



Indicadores do estado de saúde de uma população 

Medidas simples que refletem a saúde comunitária. 

 

Esperança de vida à nascença: número de anos que um indivíduo, à nascença, 

pode esperar viver. Taxas elevadas estão associadas a países desenvolvidos. 

 Fatores Influentes:  

- Evolução da ciência e tecnologia médica; 

- Grau de desenvolvimento socioeconómico das populações; 

- Número de hospitais e centros de saúde. 

 

Taxa de mortalidade infantil (TMI): número de óbitos em crianças até 1 ano de 

idade, por cada mil crianças que nascem vivas. Taxas elevadas estão associadas 

a países em vias de desenvolvimento. 

 Fatores Influentes: 

- Assistência médica às grávidas e aos recém-nascidos;   

- Especialização dos técnicos de saúde; 

- Vacinação; - Fatores socioeconómicos. 

 

Taxa de incidência de obesidade: percentagem de indivíduos obesos. 

 Fatores Influentes:  

- Fatores hereditários; - Hábitos de consumo alimentar; 

- Poder económico;  - Sedentarismo. 

Taxas elevadas estão associadas a países desenvolvidos. 

 

Taxa de incidência de doenças infeto-contagiosas: percentagem de indivíduos 

com doenças provocadas por vírus, bactérias, protozoários e fungos. Ex: SIDA, 

Hepatite, Tuberculose, etc. 

 Fatores Influentes: 

- Higiene; - Comportamentos de risco;  

- Programas de rastreio, vacinação e informação. 

 

Taxa de incidência de doenças cardiovasculares: percentagem de indivíduos 

com problemas que afetam o coração. Ex: Enfarte do miocárdio, aterosclerose, 

hipertensão arterial, AVC, etc. 

 Fatores Influentes: 

- Alimentação; - Stress; - Sedentarismo;    - Poluição;  

- Comportamentos de risco (álcool, tabaco, droga)



REPRODUÇÃO HUMANA 

 

Sexualidade: energia que se expressa física, psicológica e socialmente, que 

motiva a procura de contacto, intimidade, amor e influencia pensamentos, 

sentimentos e comportamentos. 

Expressão física: Aspecto, contacto, reprodução… 

Expressão psicológica: Afectos, atração, sonhos, pensamentos… 

Expressão social: Tradições, religião, comportamentos… 

 

Etapas do desenvolvimento do ser humano: 

Infância   Adolescência   Idade adulta Terceira idade 

 

Adolescência: Etapa da vida de um ser humano, que se inicia com a puberdade, 

em que para além das alterações da puberdade, também ocorrem alterações 

sociais. Não é um fenómeno universal, mas sim social, pois em certas culturas 

não existe – passa-se de criança para adulto. 

 

Puberdade: período em que ocorrem alterações físicas/biológicas, psicológicas e 

comportamentais no jovem, que preparam o seu corpo para a reprodução e 

marcam o início da adolescência. É um processo universal, pois ocorre em todos 

os seres humanos saudáveis. 

 

Desenvolvimento do corpo durante a puberdade 

Raparigas: 

- Maior secreção das hormonas sexuais; 

- Desenvolvimento dos seios; 

- Aparecimento de pelos púbicos e axilares; 

- Crescimento rápido; 

- Alargamento das ancas; 

- Crescimento dos órgãos sexuais; 

- Aparecimento de acne; 

- Ocorrência das primeiras menstruações (Menarca). 

Rapazes: 

- Maior secreção da hormona sexual; 

- Crescimento prolongado; 

- Aumento da massa muscular; 

- Alargamento dos ombros e caixa torácica; 



- Aparecimento de pelos púbicos e axilares; 

- Crescimento dos órgãos sexuais; 

- Mudança na voz (mais grave); 

- Aparecimento de acne e da barba; 

- Primeiras ejaculações (Poluções noturnas). 

 

Sistema Reprodutor 

Conjunto de órgãos cuja função é produzir células sexuais e permitir a 

fecundação e o desenvolvimento de um novo ser. 

                              

        Testículos ♂                              

      Gónadas                

  Ovários ♀   

 

               Epidídimos, Canais deferentes, Uretra ♂               

             Vias genitais 

        Trompas de Falópio, Útero, Vagina ♀ Sistema

Reprodutor 

     Pénis, Escroto♂   

        Órgãos genitais externos     

     Vulva      ♀   

 

    Glândulas anexas    Próstata, Vesículas seminais. 

 

Gónadas 

Órgãos que produzem as células sexuais (gâmetas) e as hormonas sexuais: 

 

Testículos: produção de espermatozoides e de testosterona. 

Ovários: produção de óvulos e de progesterona e estrogénios. 

 

Vias genitais 

Estruturas que armazenam e conduzem os gâmetas até ao exterior: 

 

Epidídimos: armazenamento e maturação dos espermatozoides. 

Canais deferentes: transporte dos espermatozoides até à uretra. 

Uretra: transporte do esperma até ao exterior. 



 

Trompas de Falópio: receção e condução dos óvulos até ao útero. Local onde 

ocorre a fecundação. 

Útero: implantação e desenvolvimento do novo ser. 

Vagina: liga o útero ao exterior, passagem do fluxo menstrual, receção do 

esperma e canal de parto. 

 

Órgãos genitais externos 

Permitem o encontro entre os gâmetas masculino e feminino: 

 

Pénis: corpo esponjoso bem irrigado; glande; prepúcio. 

Vulva: grandes lábios; pequenos lábios; clítoris; (orifício urinário); orifício 

genital. 

 

Glândulas anexas 

Produzem substâncias indispensáveis à sobrevivência dos gâmetas masculinos: 

 

Vesículas seminais: produção do líquido seminal que contém os nutrientes 

necessários aos espermatozóides. 

Próstata: produção do líquido prostático que protege os espermatozóides da 

acidez da uretra e da vagina. 

 

Funcionamento do sistema reprodutor feminino 

 

Ciclo sexual ou menstrual: dura em média 28 dias, corresponde a alterações 

nos ovários e no útero. 

- Permite que um só óvulo seja libertado dos ovários em cada ciclo, de forma a 

que um único embrião se desenvolva; 

- Produz um endométrio suficientemente espesso e rico em nutrientes, de forma 

a proporcionar as condições adequadas a uma eventual gravidez. 

 

Ciclo ovárico 

 

Fase folicular: dura cerca de 14 dias; inicia-se o desenvolvimento de vários 

folículos (cada um com um óvulo) mas só um atinge a maturação. O folículo 

produz estrogénios. 



Ovulação: ocorre ao 14º dia do ciclo; consiste na libertação do óvulo para as 

trompas de Falópio. 

Fase luteínica ou do corpo amarelo: dura 14 dias; forma-se e desenvolve-se o 

corpo amarelo, que resulta do que resta do folículo que permanece no ovário 

após a ovulação. Caso não ocorra fecundação o corpo amarelo degenera no fim 

do ciclo. O corpo amarelo produz estrogénios e progesterona. 

 

Nota: A ovulação não só ocorre ao 14ºdia do ciclo num ciclo de 28 dias. Em 

ciclos com diferentes durações, a ovulação ocorre cerca 14 dias antes da 

menstruação seguinte, pois a fase luteínica dura sempre 14 dias e a folicular é 

que pode variar. 

Ciclo uterino 

 

Menstruação: dura cerca de 5 dias; é um período de hemorragia moderada 

durante o qual o endométrio degenera e é expulso pela vagina. 

Fase proliferativa: dura cerca de 9 dias; durante os quais ocorre a 

reconstituição do endométrio. 

Fase secretora: dura cerca de 14 dias; durante os quais as glândulas do 

endométrio produzem secreções preparando o útero para a receção do embrião. 

A parede uterina atinge o seu máximo de espessura.  

 

Fecundação: processo biológico durante o qual o óvulo/ovócito e o 

espermatozóide se unem para dar origem a um novo indivíduo. 

 

Gravidez  

(Fases do desenvolvimento do novo ser) 

Quando o óvulo é fecundado forma-se o ovo ou zigoto, primeira célula do novo 

ser, que poucas horas depois inicia a divisão celular e o número de células vai 

duplicando-se até formar uma estrutura esférica chamada mórula. Esta desloca-

se pelas trompas de Falópio dividindo-se continuamente até se transformar em 

blástula/blastocisto que por volta do 6º dia alcança e implanta-se na parede do 

útero (endométrio), passando a denominar-se embrião. A partir (início) do 3º 

mês o embrião passa a designar-se feto. 

 



Métodos Contracetivos 

 

Métodos naturais: consistem em técnicas para determinar o período fértil 

(altura do ciclo sexual mais provável para haver fecundação). Implicam a 

abstinência de relações sexuais nos períodos férteis e são muito falíveis (pouco 

eficazes), principalmente em mulheres jovens. 

Exemplos: Método da temperatura; Método do muco cervical; Método do 

calendário; Coito interrompido. 

 

Como calcular o dia da próxima menstruação e da ovulação? 

1º Determinar a duração do ciclo menstrual, começando a contar no 1º dia da 

menstruação e terminando no dia anterior à menstruação seguinte; 

Ex: a menstruação veio no dia 13 de Março e a seguinte no dia 14 de Abril – 

ciclo de 32 dias. 

2ºPrever o dia da próxima menstruação; 

Ex: Contando 32 dias desde o 14 de Abril, a próxima menstruação será no dia 

16 de Maio. 

3º Como a ovulação ocorre 14 dias antes da próxima menstruação, ao nº de 

dias do ciclo retira-se 14 e dá o dia da ovulação. 

Ex: 32-14=18 A ovulação ocorre ao 18º dia, neste caso, no dia 1 de Maio. 

Como calcular o período fértil? 

Como os espermatozoides podem viver cerca de 4 dias no sistema reprodutor 

feminino, convém contar 5 dias antes da ovulação. Como o óvulo pode viver 2 

dias, convém contar pelo menos 3 dias depois da ovulação. Assim, ao dia da 

ovulação subtraem-se 5 dias e somam-se 3. 

Ex: Neste exemplo a ovulação ocorre ao 18ºdia do ciclo, 18-5=13 e 18+3=21, 

logo, o período fértil encontra-se entre o 13º e o 21º dias do ciclo, que neste 

caso seria entre os dias 26 de Abril e 4 de Maio.  

 

Métodos artificiais: impedem a fecundação ou a nidação através de dispositivos 

variados, de medicamentos com hormonas (químicos) ou de cirurgias: 

 Métodos de barreira: Preservativo masculino e feminino; DIU (Dispositivo 

Intra-Uterino); Diafragma – evitam que os espermatozoides cheguem ao óvulo, 

ou, no caso do DIU, também pode impedir a nidação. 



 Métodos hormonais: Pílula; Anel vaginal; Implante intradérmico; Adesivo 

contracetivo – os elevados níveis hormonais provocados por estes mecanismos 

impedem a ovulação. 

 Métodos cirúrgicos: Vasectomia; Laqueação das trompas. 

 

Infeções sexualmente transmissíveis (IST) 

Invasões/infeções do organismo provocadas por vírus, bactérias, fungos e 

protozoários que se transmitem principalmente por contato sexual: 

 

 Herpes genital: provocada por vírus que causam erupções cutâneas 

brancas nos órgãos genitais, com ardor intenso. 

 Hepatite B: provocada por vírus que causam lesões no fígado e icterícia 

grave. 

 Sífilis: provocada por bactérias que causam úlceras, lesões cerebrais e 

cardiovasculares. 

 SIDA: provocada por vírus que destroem o sistema imunitário. 

 

Prevenção das IST: 

- Bom conhecimento das formas de contágio; 

- Fidelidade ao parceiro sexual; 

- Uso de preservativo; 

- Não partilhar objetos pessoais que contactem com fluídos corporais. 

 

HEREDITARIEDADE: 

Conjunto de processos biológicos que resultam na transmissão da informação 

que determina as características de um indivíduo de uma geração às seguintes. 

 

Caracteres hereditários: características dos indivíduos que são transmitidas de 

geração em geração através da reprodução, como por exemplo a cor dos olhos, 

a estatura, o tipo de cabelo, a forma do nariz, etc. 

 

Caracteres adquiridos: características que se desenvolvem ao longo da vida e 

não podem ser transmitidas às gerações seguintes. São exemplos o 

desenvolvimento muscular, as cicatrizes, o conhecimento, o bronzeado, etc. 

 

Genética: ciência que estuda os mecanismos da hereditariedade. 



 

Nota: Gregor Mendel é considerado o pai da genética por ter descoberto os 

mecanismos básicos da hereditariedade através de experiências realizadas com 

plantas. O seu trabalho durante anos não foi reconhecido por não haver, na 

época, bases científicas para explicar os resultados experimentais por ele 

obtidos. 

 

ADN (Ácido DesoxirriboNucleico): molécula orgânica, presente no núcleo de 

todas as células eucarióticas, que contém toda a informação genética do 

indivíduo sob a forma de genes. 

 

Gene: segmento de ADN que contém a informação que determina uma 

característica hereditária. 

 

Cromossomas: formam-se a partir do enrolamento de ADN com proteínas sobre 

si próprio, tornando-se mais curto, grosso e visível ao microscópio ótico. Cada 

cromossoma contém centenas de genes. 

 

Cariótipo: representação do conjunto de cromossomas presentes em cada célula 

de um indivíduo: 

- O ser humano possui 46 cromossomas ou 23 pares de cromossomas 

(homem: 44+XY; mulher: 44+XX); 

- Cada cromossoma tem um par morfologicamente igual (homólogo), com 

o mesmo número e tipo de genes; 

- Apenas o par de cromossomas sexuais é diferente no sexo masculino 

(XY); 

- Os gâmetas (células sexuais) possuem 23 cromossomas (homem: 22+X 

ou 22+Y; mulher: 22+X). 

 

Genótipo: constituição genética (2 genes) responsável por uma determinada 

característica. É representado por um par de letras que correspondem a genes. 

Ex: AA, Aa ou aa. 

A escolha da letra obedece a certos critérios. No caso de ser uma doença, 

costuma-se escolher a inicial da doença (A de albinismo). No caso de ser uma 

característica vulgar do organismo, opta-se pela inicial do caracter dominante (C 

de castanho). 



 

Fenótipo: manifestação do genótipo, característica que se observa no indivíduo. 

Ex: Cor dos olhos, tipo de cabelo, etc. 

 

Gene dominante: gene que se manifesta sempre que está presente. 

Representa-se com letra maiúscula. Ex: C – gene para olhos castanhos; a 

característica “olhos castanhos” manifesta-se quer o genótipo seja CC ou Cc. 

 

Gene recessivo: gene que só se manifesta na ausência do dominante, logo, os 

dois genes têm que ser iguais. Representa-se com letra minúscula. Ex: c – gene 

para olhos azuis; a característica “olhos azuis” só se manifesta se o genótipo for 

cc. 

 

Quando um indivíduo apresenta para uma determinada característica um par de 

genes iguais (AA ou aa) é denominado homozigótico (dominante – AA ou 

recessivo – aa).  

Se apresentar um par de genes diferentes (Aa) é designado heterozigótico. 

  

Árvore genealógica: diagrama que evidencia a transmissão de uma ou mais 

caraterísticas numa família ao longo de várias gerações. 

 

Nota: as caraterísticas que são determinadas por genes localizados nos 

cromossomas sexuais expressam-se de forma diferente no homem e na mulher. 

Ex: Hipertricose – doença cujo gene responsável se encontra no cromossoma 

sexual “Y”, logo só afeta os homens. 

 

Manipulação genética: processo de manipulação (remoção e introdução) de 

genes/ADN num organismo, fora do seu método reprodutivo normal. 

 

Clonagem: produção de células/organismos idênticos ao progenitor a partir do 

ADN de uma única célula deste. 

 

Clonagem reprodutiva: tem como objectivo obter um indivíduo (clone) que é 

uma cópia genética do progenitor. Ex: ovelha Dolly 

 



Clonagem terapêutica: tem como objectivo obter tecidos ou órgãos para 

tratamento de doenças. 

 

Células estaminais: células indiferenciadas que podem dar origem a diversos 

tipos de células. 

- Estas células podem ser encontradas na placenta, no sangue do cordão 

umbilical e nos embriões; 

- O transplante destas células para a medula óssea possibilita a cura de 

doenças como a Leucemia; 

- Depois de processadas em laboratório, estas células dão origem a 

tecidos que podem ser utilizados na reconstrução de órgãos doentes. 

 

Reprodução humana assistida: conjunto de técnicas para ajudar casais com 

dificuldades relacionadas com a reprodução, tais como problemas de 

infertilidade, doenças hereditárias, doenças infetocontagiosas. 

 

Transgénicos ou OGM (Organismos Geneticamente Modificados): organismos 

em que foram introduzidos um ou mais genes de espécies diferentes. Ex: Milho 

com um gene de uma bactéria; Arroz com genes de outra planta; Morangos 

com genes de peixes. 

 

Vantagens da produção de transgénicos: 

- Maior resistência de plantas a pragas; 

- Redução do uso de pesticidas; 

- Atraso no apodrecimento após a colheita; 

- Aumento da produção agrícola. 

 

Desvantagens da produção de transgénicos: 

- Redução da biodiversidade; 

- Pragas mais resistentes e incontroláveis; 

- Aumento das alergias a determinados alimentos. 

 

 



SISTEMA NERVOSO 

Coordena todas as atividades do organismo, sensoriais, mentais, musculares e 

secretoras para manter o seu equilíbrio. 

        

         Cérebro     

        Encéfalo    Cerebelo 

         Hipotálamo 

  S.N. Central     Bolbo raquidiano 

 

Sistema       Espinal Medula 

Nervoso 

     Nervos 

  S.N. Periférico 

     Gânglios 

 

Neurónios: unidades básicas do Sistema Nervoso, células especializadas na 

receção, análise, coordenação e transmissão de informação no interior do 

organismo. 

 - São constituídos por:  

Dendrites -> Corpo celular -> Axónio -> Terminações do axónio 

 

 - Podem ser classificados em: 

Neurónios sensitivos: conduzem a informação dos recetores (órgãos dos 

sentidos) até ao S.N. Central. 

Neurónios motores: conduzem a informação do S.N. Central até aos órgãos 

efetores (músculos e glândulas). 

Neurónios conectores: ligam os neurónios sensitivos aos neurónios motores. 

 

Transmissão do impulso nervoso: as dendrites recebem e conduzem o impulso 

nervoso (sinal elétrico) em direcção ao corpo celular e o axónio transmite-o a 

outras células nervosas ou musculares. A passagem do impulso nervoso dum 

neurónio para outro ocorre numa região denominada sinapse através de 

substâncias químicas designadas neurotransmissores que estimulam o neurónio 

seguinte. 

 

 



Sistema Nervoso Central 

 

Cérebro: responsável pelos atos voluntários e pelas funções intelectuais e 

emocionais. 

 

Cerebelo: coordena os movimentos voluntários, a posição e o equilíbrio do 

corpo. 

 

Hipotálamo: Dirige os centros da fome, sede e sono e regula o sistema 

hormonal. 

 

Bolbo raquidiano: Controla os movimentos involuntários tais como o ritmo 

cardíaco, respiratório e os reflexos da tosse e soluços. 

 

Espinal medula: responsável pela maioria dos reflexos e funciona como um meio 

de comunicação entre o encéfalo e o Sistema Nervoso Periférico. 

 

Sistema Nervoso Periférico 

 

Nervos cranianos: conjuntos de fibras nervosas que partem do encéfalo e 

distribuem-se pela cabeça. 

 

Nervos raquidianos: conjunto de fibras nervosas que partem da espinal medula 

e distribuem-se por todo o corpo. 

 

Os nervos também podem ser: 

Sensitivos: formados por fibras/neurónios sensitivos; 

Motores: formados por fibras/neurónios motores; 

Mistos: formados por fibras/neurónios sensitivos e motores. 

 

Nota: Os nervos raquidianos conduzem informação (impulsos nervosos) nos 

dois sentidos, logo, são mistos; 

  As fibras nervosas são associações de axónios de neurónios. 

 

Gânglios nervosos: aglomerados de corpos celulares de neurónios, que se 

encontram fora do S.N. Central. 



O Sistema Nervoso Periférico pode classificar-se da seguinte forma, quanto ao 

seu funcionamento:  

   S.N. Somático 

S.N. Periférico    Sistema simpático 

   S.N. Autónomo 

      Sistema Parassimpático 

 

Sistema Nervoso Somático: recebe e transmite informações entre o S.N Central 

e os órgãos dos sentidos e músculos de controlo voluntário (músculos 

esqueléticos). 

 

Sistema Nervoso Autónomo: intervém no controlo das atividades involuntárias 

do organismo (ritmo cardíaco, respiratório, hormonal, digestão, temperatura). 

Subdivide-se sistema simpático e parassimpático. 

 

Sistema Simpático: entra em ação em situações de stress preparando o 

organismo para reagir. Ex: Aceleração do ritmo cardíaco. Desencadeia ações 

semelhantes a uma situação de medo/susto. 

 

Sistema Parassimpático: intervém no controlo e manutenção das funções vitais 

de modo restabelecer o equilíbrio e conservar energia. Ex: Diminuição do ritmo 

cardíaco. 

 

Ato voluntário: consiste na execução de um movimento controlado 

conscientemente para atingir um determinado objetivo. Ex: Andar, escrever, … 

 

Ato reflexo: movimento rápido de forma irrefletida como resposta a um 

estímulo. Ex: Retirada imediata da mão ao tocar num objeto quente ou 

pontiagudo. 

 

Reflexos inatos: nascem connosco, não resultam de aprendizagem. Ex: Sucção, 

deglutição, excreção. 

 

Reflexos condicionados: resultam de uma aprendizagem e variam de pessoa 

para pessoa. Ex: Travar a bicicleta, medo de um ruído, posição de defesa, etc. 

 



Ato reflexo: 

 

Estímulo(1) -> Recetor(2) -> Coordenadores(3) -> Efetor(4) -> Resposta(5) 

 

Ex: Objeto quente(1) -> Pele da mão(2) -> Nervo sensitivo(3)-> Espinal 

Medula(3) -> Nervo motor(3) -> Músculos do braço(4) -> Retirar a mão(5) 

 

 

Doenças do Sistema Nervoso: 

 

Meningite: infeção (bacteriana ou viral) das meninges. 

Paraplegia: lesão na espinal medula – imobilidade dos membros inferiores. 

Tetraplegia: lesão na espinal medula – imobilidade dos membros inferiores e 

superiores. 

Doença de Parkinson: degeneração do sistema nervoso, dificuldade em 

coordenar movimentos. 

Doença de Alzheimer: degeneração do sistema nervoso, perda de memória, 

orientação e raciocínio. 

Ansiedade e depressão: perturbação mental, estado emocional instável. 

Esquizofrenia: perturbação mental, alucinações e descontrolo de emoções. 

 

Nota: o consumo de drogas tais como o tabaco, café, álcool, esteroides, 

calmantes, substâncias ilegais (cocaína, heroína, cannabis, haxixe, etc), 

provocam alterações prejudiciais no Sistema Nervoso. 

 

SISTEMA HORMONAL / ENDÓCRINO 

Conjunto das glândulas endócrinas que interatuando com o sistema nervoso 

(através do hipotálamo) regulam o metabolismo, o crescimento, a reprodução e 

inúmeras outras funções. 

 

Glândulas endócrinas: órgãos ou estruturas que segregam hormonas para a 

corrente sanguínea. Ex: Tiroide. 

 

Hormonas: substâncias químicas que atuam como mensageiros químicos que 

regulam (inibem ou estimulam) a atividade de órgãos. Ex: Insulina. 



 

Tiroide: produz tiroxina, etc. 

Supra renais: produzem adrenalina, etc. 

Hipotálamo(S.N.C.)-> Hipófise  Pâncreas: produz insulina, etc. 

Testículos: produzem testosterona. 

Ovários: produzem progesterona e 

estrogénios. 

 

Mecanismo de retroação: processo de regulação dos níveis de hormonas no 

sangue através da inibição ou estimulação das glândulas pelo hipotálamo e pela 

hipófise. 

 

SISTEMA CIRCULATÓRIO OU CARDIOVASCULAR 

Constituído pelo coração e pelos vasos sanguíneos, assegura a continuidade de 

trocas de substâncias ao nível dos diferentes órgãos e tecidos do corpo através 

do movimento do sangue. 

 

Funções: 

 - Transporte de gases respiratórios, nutrientes, hormonas e excreções do 

metabolismo celular; 

 - Regulação térmica e do pH do organismo; 

 - Defesa do organismo contra infeções. 

 

       Glóbulos vermelhos, hemácias ou eritrócitos 

Sangue Glóbulos brancos ou leucócitos 

        Plaquetas sanguíneas 

        Plasma sanguíneo 

 

Glóbulos vermelhos: células de forma bicôncava, sem núcleo, com um pigmento 

vermelho chamado hemoglobina que transportam oxigénio e dióxido de carbono 

entre as células e os pulmões. 

 

Glóbulos brancos: células maiores, incolores, com núcleo, diversificadas e 

responsáveis pela defesa do organismo. Realizam fagocitose e diapedese. 

 

Plaquetas sanguíneas: fragmentos celulares que participam na coagulação do 

sangue. 



Plasma sanguíneo: parte líquida do sangue, constituída por 90% de água e por 

10% de outras substâncias (principalmente proteínas) cuja função é transportar 

as células sanguíneas, nutrientes, hormonas, gases e produtos do metabolismo. 

 

Nota: as células sanguíneas são produzidas na medula óssea. 

 

    Artérias -> Arteríolas 

Vasos sanguíneos Vasos capilares 

    Vénulas -> Veias  

 

Artérias: vasos sanguíneos, com paredes espessas e flexíveis, onde o sangue 

circula afastando-se do coração. Ramificam-se formando vasos de menor 

calibre, as arteríolas. 

 

Veias: vasos sanguíneos, com paredes mais finas e com válvulas, onde o 

sangue circula aproximando-se do coração. Resultam da reunião de vasos de 

menor calibre, as vénulas. 

 

Vasos capilares: conjunto de vasos sanguíneos muito finos (parede com uma só 

camada de células) que ligam as arteríolas às vénulas. Em cada órgão há 

milhares de vasos capilares onde se efectuam as trocas de substâncias. 

 

Coração: situado entre os pulmões é o órgão motor da circulação do sangue, é 

constituído essencialmente por músculo designado miocárdio, revestido por uma 

membrana chamada pericárdio e irrigado pelas artérias coronárias.  

 

Direita 

Aurículas 

Esquerda 

  Direito 

Coração Ventrículos 

  Esquerdo   Tricúspide 

Auriculoventriculares 

Válvulas     Bicúspide 

Semilunares 

 

Válvulas: estruturas que dirigem o fluxo sanguíneo impedindo que volte para 

trás e assim circule sempre num só sentido. 



Ciclo cardíaco 

 

Sístole auricular: ocorre a contração da parede das aurículas que pressiona o 

sangue para os ventrículos, enchendo-os. As válvulas semilunares mantêm-se 

fechadas e as auriculoventriculares abertas. 

 

Sístole ventricular: ocorre a contração da parede dos ventrículos que pressiona 

o sangue para as artérias pulmonar e aorta, as válvulas semilunares abrem-se e 

as auriculoventriculares fecham-se (1º ruído cardíaco).  

 

Diástole geral: ocorre o relaxamento do miocárdio, as válvulas semilunares 

fecham (2ºruído cardíaco) e as auriculoventriculares abrem. O sangue flui 

continuamente das veias cavas e pulmonares para as aurículas e destas para os 

ventrículos. No final desta fase inicia-se um novo ciclo cardíaco. 

 

Pressão arterial: força que o sangue exerce sobre a parede interna das artérias. 

Esta pressão é mais elevada durante a sístole ventricular (máxima – pressão 

sistólica) e mais baixa durante a diástole geral (mínima – pressão diastólica) e é 

maior sobre as artérias próximas do coração e menor nas artérias mais 

afastadas. 

 

Circulação sanguínea 

 

Circulação pulmonar (pequena circulação): inicia-se no ventrículo direito que 

impulsiona o sangue venoso para a artéria pulmonar na direção dos pulmões, 

onde se realiza a hematose pulmonar. O sangue arterial regressa ao coração 

pelas veias pulmonares entrando na aurícula esquerda. 

 

Circulação sistémica (grande circulação): inicia-se no ventrículo esquerdo que 

impulsiona o sangue arterial para a artéria aorta que se ramifica em direção a 

todos os órgãos do corpo, onde se realizam as trocas celulares de substâncias. 

O sangue venoso regressa ao coração pelas veias cavas entrando para a 

aurícula direita. 

 



Não esquecer! 

 Sangue venoso: sangue pobre em oxigénio e rico em dióxido de carbono 

(CO2). 

 Sangue arterial: sangue rico em oxigénio (O2) e pobre em dióxido de carbono. 

 Do lado direito do coração circula sangue venoso e do lado esquerdo circula 

sangue arterial. 

 O sangue entra no coração por veias e sai por artérias. 

 

Doenças cardiovasculares 

 

Aterosclerose: consiste na diminuição do diâmetro das artérias por deposição de 

lípidos (gorduras), formando placas de ateroma. Pode provocar um enfarte do 

miocárdio ou um acidente vascular cerebral (AVC) por insuficiência de irrigação 

do coração ou do cérebro respetivamente, devido a um coágulo numa artéria 

coronária ou cerebral. 

 

Hipertensão arterial: consiste no aumento da pressão arterial para valores 

superiores aos adequados. Provoca o desgaste do coração (arritmias) e das 

artérias e consequentemente acidentes vasculares cerebrais (hemorrágicos) por 

rompimento dos vasos sanguíneos. Também pode contribuir para enfartes, pois 

a elevada pressão arterial pode soltar as placas de ateroma e levar à formação 

de coágulos em circulação. 

 

Prevenção das doenças cardiovasculares: 

 - Alimentação equilibrada e controle do peso; 

 - Baixo consumo de sal; 

 - Prática de exercício físico; 

 - Monitorização da pressão arterial; 

 - Não consumir tabaco, álcool e outras drogas. 

 

 



SISTEMA RESPIRATÓRIO 

Conjunto de órgãos e estruturas que permitem as trocas gasosas 

(principalmente oxigénio e dióxido de carbono) entre o sangue e o meio 

exterior. 

 

Fossas nasais e boca 

Faringe 

Vias respiratórias  Laringe 

Traqueia 

Sistema respiratório     Brônquios 

Bronquíolos 

Pulmões Alvéolos pulmonares 

Pleura 

 

Vias respiratórias: permitem o trajeto do ar atmosférico até aos pulmões, o seu 

aquecimento progressivo e a retenção de poeiras e outras partículas. 

 

Alvéolos pulmonares: são minúsculos sacos de ar onde ocorrem as trocas 

gasosas que possuem grande área superficial, parede muito fina e densa rede 

de vasos capilares. 

 

Pleura: membrana dupla que reveste, protege e une os pulmões à parede 

interna da cavidade torácica. 

 

Diafragma: músculo que separa a cavidade torácica da cavidade abdominal, 

responsável pelos movimentos respiratórios. 

 

Ventilação pulmonar: consiste na renovação do ar dos pulmões através de 

movimentos respiratórios, inspiração e expiração. 

 

Ciclo respiratório 

 

Inspiração: o diafragma contrai-se e baixa provocando o aumento do volume da 

cavidade torácica. Os pulmões através da pleura acompanham esse movimento 

e aumentam de volume, ficando a pressão do ar no seu interior menor que a 



pressão atmosférica e o ar entra pelas vias respiratórias até aos alvéolos 

pulmonares. 

 

Expiração: o diafragma relaxa e provoca a diminuição do volume da cavidade 

torácica. Os pulmões acompanham esse movimento e diminuem de volume, 

ficando a pressão do ar no seu interior maior que a pressão atmosférica e o ar é 

expulso para o exterior. 

 

Hematose pulmonar: processo de oxigenação do sangue, o oxigénio passa dos 

alvéolos pulmonares para o sangue enquanto que o dióxido de carbono passa do 

sangue para os alvéolos pulmonares. Assim o sangue venoso transforma-se em 

sangue arterial. 

Hematose celular: trocas gasosas ao nível das células dos tecidos, em que o 

sangue fornece oxigénio e recebe dióxido de carbono resultante do metabolismo 

celular. O sangue arterial transforma-se em venoso. 

 

Nota: normalmente um gás passa (por difusão) da região onde a sua pressão é 

maior para a região onde a sua pressão é menor. 

 

Doenças do sistema respiratório: asma, pneumonia, cancro do pulmão. 

 

Prevenção das doenças do sistema respiratório: 

 Não fumar 

 Cobrir boca e nariz sempre que se espirra ou tosse 

 Fazer por frequentar locais pouco poluídos e bem ventilados 
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