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 INtRODUÇÃO  INtRODUÇÃO 
 AO ESTUDO  AO ESTUDO 

 DA ANATOMIA DA ANATOMIA

 - FISIOLOGIA HUMANA - FISIOLOGIA HUMANA

ANATOMIA

É uma palavra grega que signifi ca cortar 
em partes, cortar separado sem destruir os 
elementos componentes. O equivalente em 

português é dissecção. Anatomia é a parte da 
biologia que estuda a morfologia ou estrutura 

dos seres vivos e Fisiologia é a parte da 
biologia que estuda o funcionamento do corpo.

A unidade fundamental do corpo é a célula. A união de diver-
sas células de mesma função dá origem aos tecidos. A união de diver-
sos tecidos origina os órgãos, que por sua vez originam os sistemas.
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 - TECIDO E FUNÇÃO - TECIDO E FUNÇÃO
  Epitelial Revestimento

Conjuntivo Preenchimento
Muscular Movimentação
Nervoso Integração

A anatomia macroscópica pode ser estudada de duas formas: 
(1) anatomia sistemática ou descritiva, que estuda os vários sistemas 
separadamente e (2) anatomia topográfi ca ou cirúrgica, que estuda 
todas as estruturas de uma região e suas relações entre si. Quanto à 
origem, os órgãos podem ser classifi cados em homólogos ou aná-
logos. Diz-se que dois órgãos são homólogos quando possuem a mes-
ma origem embriológica, mas diferentes funções, como, por exemplo, 
os membros superiores do homem e as asas dos pássaros. A analogia, 
por sua vez, acontece quando dois órgãos têm funções semelhantes e 
diferentes origens embriológicas, como ocorre com os pulmões hu-
manos e as guelras dos peixes.
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O 1. Inspeção: analisando através da visão. A análise pode ser de 

órgãos externos (ectoscopia) ou internos (endoscopia);
2. Palpação: analisando através do tato é possível verifi car a 

pulsação, os tendões musculares e as saliências ósseas, dentre 
outras coisas;

3. Percussão: através de batimentos digitais na superfície cor-
poral podemos produzir sons audíveis, que ajudam a determi-
nar a composição de órgãos ou estruturas (gases, líquidos ou 
sólidos);

4. Ausculta: ouvindo determinados órgãos em funcionamento 
(Ex.: coração, pulmão, intestino);

5. Mensuração: permite a avaliação da simetria corporal e de 
eventuais megalias;

6. Dissecção: consiste na separação minuciosa dos diferentes 
órgãos para uma melhor visualização;

7. Métodos de estudo por imagem: inclui o raio X, ecografi a, 
ressonância nuclear magnética e tomografi a computadorizada.



1111

 - VARIAÇÕES ANATÔMICAS  - VARIAÇÕES ANATÔMICAS 
NORMAISNORMAIS

Existem algumas circunstâncias que determinam variações 
anatômicas normais e que devem ser descritas:

1. IDADE:1. IDADE: os testículos no feto estão situados na cavidade abdomi-
nal, migrando para a bolsa escrotal e nela se localizando durante a 
vida adulta;

2. SEXO:2. SEXO: no homem a gordura subcutânea se deposita principal-
mente na região tricipital, enquanto na mulher o depósito se dá pre-
ferencialmente na região abdominal;

3. RAÇA:3. RAÇA: nos brancos a medula espinhal termina entre a primeira e 
segunda vértebra lombar, enquanto nos negros ela termina um pou-
co mais abaixo, entre a segunda e a terceira vértebra lombar;

4. TIPO MORFOLÓGICO CONSTITUCINAL:4. TIPO MORFOLÓGICO CONSTITUCINAL: é o principal fator 
das diferenças morfológicas. Os principais tipos são:

Longilíneo:Longilíneo: indivíduo alto e esguio, com pescoço, 
tórax e membros longos. Nessas pessoas o estômago 
geralmente é mais alongado e as vísceras dispostas 
mais verticalmente;

Brevilíneo:Brevilíneo: indivíduo baixo com pescoço, tórax 
e membros curtos. Aqui as vísceras costumam estar
dispostas mais horizontalmente;

Mediolíneo:Mediolíneo: características intermediárias.

A identi�icação do tipo morfológico é importante devido às dife-
rentes técnicas de abordagem semiológica, avaliação das variações da 
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normalidade e até mesmo maior incidência de doenças, como por exem-
plo, a hipertensão, que é sabidamente mais comum em brevilíneos.

 - POSIÇÃO ANATÔMICA - POSIÇÃO ANATÔMICA
A posição anatômica é uma posição 

de referência, que dá signifi cado aos ter-
mos direcionais utilizados na descrição nas 
partes e regiões do corpo. As discussões 
sobre o corpo, o modo como se movimenta 
sua postura ou a relação entre uma e outra 
área assumem que o corpo como um todo 
está numa posição específi ca chamada PO-
SIÇÃO ANATÔMICA. Deste modo, os 
anatomistas, quando escrevem seus textos, 
referem-se ao objeto de descrição conside-
rando o indivíduo como se estivesse sempre 
na posição padronizada. 

O corpo está numa postura ereta (em pé, posição ortostática 
ou bípede) com os membros superiores estendidos ao lado do tronco 
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 - TERMOS DE RELAÇÃO  - TERMOS DE RELAÇÃO 
ANATÔMICAANATÔMICA

Inferior ou caudal: mais próximo dos pés.
Superior ou cranial: mais próximo da cabeça.
Anterior ou ventral: mais próximo do ventre.
Posterior ou dorsal: mais próximo do dorso.
Proximal: mais próximo do ponto de origem.
Distal: mais afastado do ponto de origem.
Medial: mais próximo do plano sagital mediano.
Lateral: mais afastado do plano sagital mediano.
Superfi cial: mais próximo da pele.
Profundo: mais afastado da pele.

e as palmas das mãos voltadas para frente. A cabeça e pés também 
estão apontados para frente e o olhar para o horizonte.
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 - PLANOS ANATÔMICOS - PLANOS ANATÔMICOS

Existem quatros planos principais:

Plano Mediano e Plano SagitalPlano Mediano e Plano Sagital

Plano que divide o corpo em 2 porções simétricas 
(lado direito e esquerdo)
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Plano TRANSVERSALPlano TRANSVERSAL

Divide o corpo em parte superior e inferior

Plano FRONTAL OU CORPORALPlano FRONTAL OU CORPORAL

Divide o corpo em região anterior e posterior
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 SISTEMA  SISTEMA 
 ESQUELETICO  ESQUELETICO 

 HUMANO HUMANO

Ao movimentar o corpo, necessariamente você faz uso dos os-
sos, cartilagens, articulações e músculos estriados, ou seja, do siste-
ma locomotor – o qual possibilita não apenas a sustentação do corpo 
como nos permite andar, correr e realizar movimentos mais comple-
xos como pular, dançar, praticar esportes etc. Este sistema age sob o 
comando do sistema nervoso central.

 OSSOS

Os ossos são responsáveis pela fi rmeza, sustentação e postura 
do corpo humano. Por serem constituídos de um tecido conjuntivo 
especial, são formados por células vivas denominadas osteócitos, que 
precisam ser nutridas. Tal fato o diferencia de outros tecidos conjun-
tivos, pois no interstício há grande quantidade de sais minerais, es-
pecialmente fosfato e cálcio, o que explica sua dureza.Os ossos apre-
sentam grande variedade de forma, tamanho e estrutura interna e 
têm como principais funções a sustentação do corpo e a fi xação do 
tecido muscular esquelético (ou voluntário), além da proteção dos ór-
gãos moles como, por exemplo, cérebro, coração e pulmões.
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- AGORA É- AGORA É
SUA VEZ:SUA VEZ:

IDENTIFIQUE AS PARTES DE UM IDENTIFIQUE AS PARTES DE UM 
OSSO LONGOOSSO LONGO

Os ossos longos, como por exemplo, o fêmur, localizado na 
coxa, tem sua estrutura composta externamente por uma camada 
densa e rígida, e internamente por outra camada, esponjosa, onde se 
localiza a medula óssea – a qual possui um tecido de coloração aver-
melhada e forma a maior parte das células sanguíneas. 

No corpo do osso, cha-
mado de diáfi se, há uma mem-
brana fi brosa, o periósteo, que 
o reveste externamente. As ex-
tremidades, onde se processa o 
crescimento do tecido ósseo por 
acréscimo de camadas superfi -
ciais, são chamadas de epífi ses 
e recobertas de cartilagem para 
facilitar o movimento.

Há também os os-
sos chatos ou planos, que 
são largos, compridos e fi nos. 
Como exemplo, podemos citar 
a escápula, mais compacta, que 
não produz células sanguíneas 
- encontrada na face posterior 
do tórax, bilateralmente. Ge-
ralmente, esses ossos desem-
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penham funções de proteção - como os ossos planos do crânio, que 
protegem o cérebro.

Citam-se, ainda, os ossos curtos, que possuem as três di-
mensões mais ou menos iguais (assemelhando-se a um cubo) e são 
encontrados apenas no tornozelo (tarso) e punho (carpo).

Os ossos irregulares, que possuem diversas formas como 
aqueles da face, e os ossos sesamóides, que se desenvolvem em 
certos tendões (por exemplo, a patela) e são encontrados no cruza-
mento dos tendões com as extremidades dos ossos longos nos mem-
bros, protegem os tendões do desgaste excessivo e geralmente mu-
dam o ângulo dos mesmos quando passam por suas inserções.

O tecido ósseo, desde que habituado a pesos frequentes, do 
próprio corpo ou não, torna-se mais forte em sua estrutura. Já quan-
do paralisado - como, por exemplo, se estiver engessado – torna-se, 
pela inatividade no dia-a-dia, mais frágil.

Ao ocorrer uma fratura, há um estímulo espontâneo de produ-
ção de células ósseas. São então produzidas fi bras de colágeno mais 
sais de cálcio, visando favorecer a regeneração do osso.

Ao atingirem a velhice, as pessoas passam a apresentar gran-
de difi culdade de regeneração dos ossos, em vista da diminuição da 
quantidade de cálcio e teor aquoso, além da redução das fi bras de 
colágeno. A osteoporose, por exemplo, é uma doença causada pela 
descalcifi cação dos ossos, tornando-os mais frágeis pelo envelheci-
mento - o que acontece pela diferença entre a produção e absorção de 
células ósseas.

O corpo é constituído por aproximadamente 206 ossos – os 
quais serão estudados a partir da divisão do corpo em cabeça, tronco 
e membros.
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- AGORA É SUA VEZ: - AGORA É SUA VEZ: IDENTIFIQUE os IDENTIFIQUE os 
principais ossos que compõem o esqueleto principais ossos que compõem o esqueleto 
humano e sua região anterior e posterior humano e sua região anterior e posterior 
(dorsal ou ventral)(dorsal ou ventral)
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A cabeça é formada pela face e crânio. O crânio envolve o 
encéfalo e suas meninges (revestimentos), as partes proximais dos 
nervos cranianos e vasos sanguíneos. Nele situam-se os ossos fron-
tal, parietal, temporal, esfenóide, etmóide e occipital, que envolvem 
e protegem o cérebro. Por sua vez, o esqueleto da face contém as ór-
bitas (onde se encaixam os olhos), as cavidades do nariz, maxila e 
mandíbula.

Na face, encontram-se os ossos lacrimais, zigomáticos, nasais, 
vômer (entre as fossas nasais), palatino, maxilar e mandíbula (o úni-
co osso móvel da face).

No tronco estão a coluna vertebral e a caixa torácica. A colu-
na vertebral inicia-se logo abaixo do crânio e é formada por cinco re-
giões distintas. Inicialmente, localiza-se a região cervical, composta 
por sete vértebras. A primeira e a segunda vértebra, respectivamente 
denominada Atlas e Axis, são responsáveis pela sustentação e movi-
mentação da cabeça. A seguir, temos a região torácica ou dorsal, to-
talizando doze vértebras. Abaixo desta situa-se a região lombar, com 
cinco vértebras; logo após a região sacral, também com cinco vérte-
bras, fi xadas entre si. Ao fi nal da coluna, temos a região coccígeana 
com quatro vértebras, também fi xadas entre si. Cada vértebra possui 
um espaço no centro, conhecido como forâmen vertebral. O posicio-
namento das vértebras, umas sobre as outras, permite a formação do 
canal vertebral, por onde passa a medula espinhal.
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- AGORA É SUA VEZ: - AGORA É SUA VEZ: IDENTIFIQUE IDENTIFIQUE 
os principais ossos que compõem: A coluna os principais ossos que compõem: A coluna 
vertebral, Caixa torácica, Vértebra e  vertebral, Caixa torácica, Vértebra e  
Crânio e Face.Crânio e Face.

A caixa torácica é composta por vinte e quatro costelas (em 
doze pares), mais o osso esterno, denso e grosso. As costelas têm forma 
chata e alongada e o espaço entre elas é chamado de espaço intercostal.

Na sua maioria, são fi xadas posteriormente nas vértebras da 
região torácica ou dorsal e anteriormente no osso esterno - osso acha-
tado composto pelo manúbrio (parte superior), corpo (parte media-
na) e apêndice xifóide (parte inferior). Aquelas diretamente articu-
ladas ao osso esterno são denominadas costelas verdadeiras (da 1ª a 
7ª); as falsas (da 8ª a 10ª) são aquelas que se articulam às cartilagens 
do osso esterno, e não diretamente a ele. Já as costelas fl utuantes (da 
11ª a 12ª) são aquelas que não têm contato com o osso esterno, sendo 
fi xadas somente nas vértebras da região dorsal.
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A caixa torácica óssea, além das costelas e esterno, inclui as 
vértebras torácicas e seus discos intervertebrais, formando um arca-
bouço ósteo-cartilaginoso que protege o coração, pulmões e alguns 
órgãos abdominais, como o fígado, por exemplo.

O esqueleto dos membros superiores é composto pela cin-
tura escapular (cíngulo peitoral) e pelos ossos dos braços e mãos. A 
cintura escapular une-se anteriormente ao manúbrio esternal e é for-
mada pelas clavículas e escápulas. Embora seja muito móvel, é sus-
tentada e estabilizada por músculos inseridos nas costelas, esterno e 
vértebras.

A região do braço inicia-se no ombro ou cintura escapular, de 
onde parte a clavícula - osso longo e fi no, situado na parte anterior 
do corpo. Já a escápula, de forma achatada e triangular, localizam-se 
na sua parte posterior. O úmero, osso do braço situado na porção 
proximal, apresenta forma longa e tem uma das extremidades encai-
xada na escápula - gerando a articulação que permite a realização de 
movimentos diferenciados em várias direções. O antebraço (porção 
distal), por sua vez, é composto por dois ossos denominados rádio e 
ulna, que se articulam com o úmero em uma de suas extremidades, 
formando o cotovelo. Para se distinguir os ossos do antebraço, basta 
esticar o braço com a palma da mão voltada para cima e observar que 
o osso do mesmo lado do dedo polegar é o rádio; o outro, na direção 
do dedo mínimo, é a ulna.

Estes dois ossos possuem forma longa, porém são mais fi nos 
quando comparados ao úmero. Nas mãos encontramos três diferen-
tes grupos de ossos. O punho ou carpo é formado por oito pequenos 
ossos. Na palma da mão ou metacarpo, somam-se cinco ossos peque-
ninos. Os dedos compõem-se de três ossículos denominados falange 
proximal, falange medial e falange distal – exceto o polegar, formado 
por apenas dois ossículos (não há falange medial).
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- AGORA É- AGORA É
SUA VEZ:SUA VEZ:

IDENTIFIQUE OS PRINCIPAIS IDENTIFIQUE OS PRINCIPAIS 
OSSOS QUE COMPÕEM: O OSSOS QUE COMPÕEM: O 
PUNHO, MÃO E DEDOS.PUNHO, MÃO E DEDOS.

O quadril ou cintura pélvica é considerado parte integrante do 
esqueleto dos membros inferiores. É formado por três ossos - ilíaco, 
ísquio e púbis – que, juntamente, com o sacro e o cóccix, constituem 
a bacia ou pelvis. O ílio é o maior osso do quadril e situa-se na par-
te superior lateral da pelvis, oferecendo suporte para as vísceras ab-
dominais. Forma a parte superior do acetábulo (depressão côncava) 
na face lateral do osso do quadril, onde se articula com a cabeça do 
fêmur. Sua parte superior é conhecida como crista ilíaca. O ísquio 
forma a parte póstero-inferior da pelvis e é o principal ponto de apoio 
quando a pessoa está sentada. O púbis situa-se na parte anterior da 
pelvis e liga-se ao ílio e ao ísquio, originando o que se denomina sín-
fi se púbica.
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- AGORA É- AGORA É
SUA VEZ:SUA VEZ:

IDENTIFIQUE OS PRINCIPAIS IDENTIFIQUE OS PRINCIPAIS 
OSSOS DA CINTURA PÉLVICAOSSOS DA CINTURA PÉLVICA

Na coxa, encontra-se o fêmur, o mais longo osso do corpo hu-
mano, que tem uma de suas extremidades articulada com o quadril e 
a outra, com o joelho.

A perna é constituída por três ossos: dois longos e um curto. A 
patela fi ca localizada no joelho, o qual une a coxa com a perna. A tíbia 
localiza-se na parte anterior da perna; a fíbula, na parte posterior. 
Podem ser diferenciadas pela espessura: a primeira é mais grossa que 
a segunda (também conhecida como osso da canela) A extremidade 
distal da fíbula forma o maléolo externo, chamado de osso do torno-
zelo. Os pés, principais pontos de apoio de todo o esqueleto, são com-
postos por três divisões distintas: tarso, metatarso e falange. Tarso 
(com sete ossos) é a parte articulada com a perna, onde também se 
encontra o calcanhar; o metatarso (com cinco ossos) é a região me-
diana do peito do pé; a falange (com quatorze ossos) é a extremidade 
do corpo e divide-se em proximal, média e distal. O hálux só possui a 
falange proximal e distal. Em um pé, totalizamos 26 ossos.
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- AGORA É- AGORA É
SUA VEZ:SUA VEZ:

IDENTIFIQUE OS PRINCIPAIS IDENTIFIQUE OS PRINCIPAIS 
OSSOS DO PÉOSSOS DO PÉ

 CARTILAGENS

Ao tocarmos algumas regiões de nosso corpo, como a orelha e 
a ponta do nariz, é possível percebermos alguma mobilidade.

Você sabe por que isso acontece?Você sabe por que isso acontece?

Isto ocorre pela existência de cartilagens, 
tecido fl exível constituído principalmente por fi -
bras colágenas, com consistência semelhante à da 
borracha, em cuja estrutura não há vasos sanguí-
neos.
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Podem-se distinguir três tipos de cartilagens:Podem-se distinguir três tipos de cartilagens:

• A hialina:A hialina: reveste as superfícies articulares e é encontrada 
principalmente nas paredes das fossas nasais, traqueia e brôn-
quios, na extremidade ventral das costelas e recobrindo as superfí-
cies articulares dos ossos longos;

• A fibrosa ou fibrocartilagem:A fibrosa ou fibrocartilagem: tecido intermediário 
entre o conjuntivo denso e a cartilagem hialina. É encontrada nos 
discos intervertebrais, nos pontos em que alguns tendões e liga-
mentos se inserem nos ossos e na sínfi se púbica;

• A elástica:A elástica: assemelha-se à cartilagem hialina, porém inclui, 
além das fi brilas de colágeno, uma abundante rede de fi bras elás-
ticas fi nas e contínuas. Este tipo é menos sujeito a processos de-
generativos do que a hialina. Localiza-se no pavilhão auditivo, no 
conduto auditivo externo, na epiglote e na cartilagem cuneiforme 
da laringe.

Estudos comprovam que o esqueleto de um embrião é forma-
do basicamente por tecido cartilaginoso. Nos recém-nascidos, pode-
-se constatar maior maleabilidade dos ossos, principalmente na hora 
do parto, em vista da maior quantidade de fi bras de colágeno do que 
de cálcio. Mais tarde, com o aumento de cálcio no organismo, essas 
células cartilaginosas morrem. No espaço intercelular, então, há uma 
substituição gradual por tecido ósseo - que, dessa forma, não resulta 
diretamente de sua transformação. Este é o motivo pelo qual o es-
queleto do adulto apresenta menor proporção de tecido cartilaginoso. 
Entretanto, pode-se constatar que a cartilagem atua como proteção 
nos espaços entre as vértebras da coluna, evitando seu desgaste.
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 ARTICULAÇÕES

Na anatomia do corpo, articulação é a junção de dois ou mais 
ossos distintos, permitindo seu movimento. De acordo com o tipo de 
material que une os ossos articulados, as articulações podem ser di-
vididas em:

• Fibrosas:Fibrosas: unidas por tecido fi broso;

• Cartilagíneas:Cartilagíneas: unidas por cartilagem ou por uma combina-
ção de cartilagem e tecido fi broso;

• Sinoviais:Sinoviais: unidas por cartilagem com uma membrana sinovial 
que circunda a cavidade articular. Para a obtenção de um desempe-
nho adequado e sem atritos, a maioria dessas articulações possui 
um lubrifi cante denominado líquido sinovial, razão de seu nome.

Ressalte-se que as articulações sinoviais são as mais comuns 
e proporcionam o movimento livre entre os ossos que une, caracte-
rizando- se pela presença em quase todas as articulações dos mem-
bros. Apresentam uma cavidade articular e extremidades ósseas re-
vestidas por cartilagem articular. Essas articulações são circundadas 
por uma cápsula articular, fi brosa, internamente revestida por uma 
membrana sinovial.

A junção com os ossos pode ser do tipo móvel, semimóvel ou 
fi xa. A articulação do ombro com o braço permite a realização de am-
plos movimentos, como o de girar o braço em várias direções. Isto 
exemplifi ca a diartrose, ou seja, articulação móvel. Outro exemplo de 
diartrose, porém com movimentos menos amplos, é encontrado no 
joelho, onde se constata a semelhança com o movimento de uma do-
bradiça. Observando-se os ossos do crânio, pode-se verifi car que os 
mesmos estão fi rmemente encaixados entre si e que suas extremida-
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des são irregulares, ou seja, nem retas nem lisas. Isto exemplifi ca a si-
nartrose, defi nida como articulação imóvel ou fi xa. Já os movimentos 
realizados pela coluna vertebral, limitados, representam um exemplo 
de anfi artrose, ou seja, articulação semimóvel.

Nas articulações, há também os ligamentos, responsáveis pela 
união dos ossos, limitando-lhes os movimentos a determinadas dire-
ções. Esses ligamentos são constituídos por tecido conjuntivo fi broso 
e encontram-se fortemente unidos à membrana de revestimento do 
osso denominada periósteo. Quando a articulação não possui liga-
mentos efi cientes, há necessidade do apoio muscular, sendo este o 
maior responsável pela estabilidade do conjunto.

As principais articulações do esqueleto humano são temporo-
mandibular, processo articular vertebral, coxo femoral, joelho, calca-
nhar, ombro, cotovelo, punho.

Os principais movimentos articulares são:Os principais movimentos articulares são:

• Flexão:Flexão: diminui o ângulo entre as partes do corpo;

• Extensão:Extensão: corrige ou aumenta o ângulo entre as partes do corpo;

• Abdução:Abdução: afasta parte do corpo do plano sagital mediano no 
plano coronal;

• Adução:Adução: aproxima parte do corpo do plano sagital mediano, no 
plano coronal - exceção feita aos dedos das mãos e pés, nos quais 
abdução signifi ca separá-los e adução, juntá-los;

• Rotação:Rotação: mover uma parte do corpo ao redor do seu eixo lon-
gitudinal.

ANOTAÇÕES
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 SISTEMA  SISTEMA 
 muscular  muscular 

 HUMANO HUMANO

O sistema muscular é formado pelo conjunto de músculos do 
nosso corpo. Existem cerca de 600 músculos no corpo humano; jun-
tos eles representam de 40 a 50% do peso total de uma pessoa. Os 
músculos são capazes de se contrair e de se relaxar, gerando movi-
mentos que nos permitem andar, correr, saltar, nadar, escrever, im-
pulsionar o alimento ao longo do tubo digestório, promover a circu-
lação do sangue no organismo, urinar, defecar, piscar os olhos, rir, 
respirar entre outras atividades corporais. 

A nossa capacidade de locomoção depende da ação conjunta 
de ossos, articulações e músculo, sob a regulação do sistema nervoso.
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 músculos e fibras

Ao observar um pedaço de carne crua, percebemos que ela é 
formada por inúmeros fi os paralelos e presos uns aos outros por teci-
do conjuntivo (parte branca e pelanca). Depois do cozimento, o tecido 
conjuntivo se altera e já não prende tão bem esses fi os. Assim, fi ca 
fácil desfi ar a carne.  Os fi os observados são feixes de fi bras muscu-
lares. Cada fi bra muscular ou miócito é uma célula longa e fi na, com 
muitos núcleos e com o citoplasma ocupado por fi lamentos micros-
cópicos chamados miofi brilas. As miofi brilas permitem a contração 
muscular e, portanto, nossos movimentos.

Os músculos estriados são às vezes chamados de “músculos 
vermelhos”, por causa de uma proteína chamada de mioglobina. Essa 
proteína é uma espécie de “parente” da hemoglobina das hemácias: 
tem um quarto do tamanho dela, é vermelha e capaz de se combinar 
com o gás oxigênio. A mioglobina funciona como um reservatório do 
gás oxigênio para as atividades musculares.
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s a) Produção dos movimentos corporais: Movimentos 

globais do corpo, como andar e correr. 
b) Estabilização das Posições Corporais: As contrações 
dos músculos esqueléticos estabilizam as articulações e parti-
cipam da manutenção das posições corporais.
c) Regulação do Volume dos Órgãos: A contração susten-
tada das faixas anelares dos músculos lisos (esfíncteres) pode 
impedir a saída do conteúdo de um órgão oco. 
d) Movimento de Substâncias dentro do Corpo: As con-
trações dos músculos lisos das paredes vasos sangüíneos regu-
lam a intensidade do fl uxo. Os músculos lisos também podem 
mover alimentos, urina e gametas do sistema reprodutivo. Os 
músculos esqueléticos promovem o fl uxo de linfa e o retorno do 
sangue para o coração. 
e) Produção de Calor: Quando o tecido muscular se contrai 
ele produz calor e grande parte desse calor liberado pelo mús-
culo é usado na manutenção da temperatura corporal.

- AGORA É- AGORA É
SUA VEZ:SUA VEZ:

Identifique as principais Identifique as principais 
partes da Fibra muscular partes da Fibra muscular 
abaixo.abaixo.
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No corpo humano, existem músculos 
grandes, como os da coxa, e músculos 
pequenos, como certos músculos da 
face. Eles podem ser arredondados (os 

orbiculares dos olhos, por exemplo); planos (os do crânio, entre ou-
tros); ou fusiformes (como os do braço). Mas, de maneira geral, pode-
mos reconhecer três tipos de músculo no corpo humano: Músculo 
não estriado (músculo liso); Músculo estriado esquelético 
e Músculo estriado cardíaco.

Os músculos não estriadosmúsculos não estriados têm contração lenta e in-
voluntária, isto é, os movimentos por eles gerados ocorrem indepen-
dentemente da nossa vontade. Esses músculos são responsáveis, por 
exemplo, pela ereção dos pêlos na pele (“arrepio”) e pelos movimen-
tos de órgãos como o esôfago, o estômago, o intestino, as veias e as 
artérias, ou seja, músculos associados aos movimentos peristálticos 
e ao fl uxo de sangue no organismo. Os músculos estriados es-músculos estriados es-
queléticos queléticos fi xam-se aos ossos geralmente por meio de cordões 
fi brosos, chamados tendões. Possuem contração vigorosa e voluntá-
ria, isto é, seus movimentos obedecem a nossa vontade. Exemplos: os 
músculos das pernas, dos pés, dos braços e das mãos. O músculo músculo 
estriado cardíacoestriado cardíaco é o miocárdio, o músculo do coração, que 
promove os batimentos cardíacos. Sua contração é vigorosa e invo-
luntária.

 tipos de  tipos de 
músculosmúsculos
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Uma das principais propriedades dos músculos é a ca-
pacidade de se contrair; a contratilidade; é ela que torna 
possíveis os movimentos.

No caso dos músculos estriados esqueléticos, os ossos 
atuam como alavancas e permitem a efetivação do movimen-
to. Às vezes, o movimento é possível graças ao trabalho anta-
gônico de dois músculos. Por exemplo: quando você dobra um 
braço, o bíceps braquial se contrai, diminui no comprimento 
e aumenta na espessura. Ao mesmo tempo, o tríceps braquial 
relaxa. Ao esticar o braço, a situação se inverte: o bíceps bra-
quial relaxo, voltando ao tamanho normal, e o tríceps bra-
quial se contrai.

Quando uma pessoa realiza um esforço muscular mui-
to intenso, é comum ela fi car cansada e sentir dores na região 
muscular mais solicitada. É a fadiga muscular, que ocorre por 
causa do acúmulo de ácido lático no músculo. 

Em situação de intensa atividade muscular, os múscu-
los estriados esqueléticos necessitam de muita energia. Essa 
energia é obtida pela “queima” de alimento com o uso de gás 
oxigênio. Mas, nesse caso, parte da energia necessária para a 
atividade muscular é obtida também por um tipo de fermen-
tação, um mecanismo de “queima” de alimento sem utilização 
gás oxigênio. A fermentação que ocorre no músculo é chama-
da fermentação láctica, pois gera ácido láctico como produto. 
Após um período de repouso, o ácido láctico presente no mús-
culo da pessoa é “queimado”, e as dores musculares desapa-
recem. t
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 grupos musculares grupos musculares

Em número de nove. São eles: 

a) Cabeça 
b) Pescoço 
c) Tórax 
d) Abdome 
e) Região posterior do tronco 
f) Membros superiores 
g) Membros inferiores 
h) Órgãos dos sentidos 
i) Períneo

músculos da face e pescoçomúsculos da face e pescoço
Frontal:Frontal: situa-se na testa e forma rugas quando elevado;

Músculo do supercílio:Músculo do supercílio: realiza os movimentos de elevação 
e aproximação das sobrancelhas;

Orbicular dos olhos:Orbicular dos olhos: localiza-se em torno das pálpebras e 
realiza os movimentos de abrir e fechar os olhos;

Músculo do nariz:Músculo do nariz: responsável pelo movimento de franzir na-
riz;

Bucinador:Bucinador: situa-se na bochecha e atua nos movimentos de in-
fl ar e contrair;

Masseter: Masseter: localiza-se nos lados da face, movimentando-se du-
rante a mastigação;

Orbicular dos lábios:Orbicular dos lábios: situa-se em volta dos lábios e é res-
ponsável pelo sopro, sucção, beijo estalado e assobio;

Músculo depressor do lábio inferior: Músculo depressor do lábio inferior: atua na proje-
ção do lábio inferior e na contração do queixo.
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músculos DOS MEMBROS músculos DOS MEMBROS 
SUPERIORESSUPERIORES

músculos DO TRONCOmúsculos DO TRONCO

DeltóidE:DeltóidE: encontra-se na articulação do ombro e produz a eleva-
ção do braço - é nele que se aplica a injeção intramuscular;

BícepS:BícepS: localiza-se na parte anterior do braço, sendo responsável 
pela fl exão do antebraço sobre si mesmo – é bem delineado em pes-
soas que exercem práticas esportivas;

TrícepS:TrícepS: situa-se na parte posterior do braço e afasta o antebraço 
do bíceps.

Flexor dos dedoS:Flexor dos dedoS: situa-se na parte anterior do antebraço e 
promove a fl exão dos dedos;

Extensor dos dedoS:Extensor dos dedoS: localiza-se na parte posterior do ante-
braço, sendo responsável pelo afastamento dos dedos.

Os principais músculos do tórax são:

Trapézio:Trapézio: localiza-se na região superior das costas, sendo res-
ponsável pela elevação dos ombros - é nele que se realiza a massagem 
de conforto;

Grande dorsal:Grande dorsal: situa-se na região inferior das costas, tendo 
como função principal levar o braço para trás;

Peitoral maior:Peitoral maior: como o nome indica, localiza-se no peito, per-
mitindo o movimento do braço para a frente;

Grande denteado:Grande denteado: situa-se na parte lateral do tórax, promo-
vendo a elevação das costelas, ajudando, dessa forma, o processo de 
respiração.
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No abdome, os principais músculos são:

Reto abdominal:Reto abdominal: localiza-se na frente do abdome ou barriga, 
sendo responsável por dobrar o tórax sobre o abdome, ajudando na 
inspiração (entrada de ar no organismo) forçada;

Oblíquo externo:Oblíquo externo: situa-se nos lados do abdome; atua compri-
mindo as vísceras e inclinando o tórax para frente;

Diafragma:Diafragma: separa o tórax do abdome e ajuda na inspiração.

A musculatura abdominal é também responsável pela 
sustentação do peso e pressão dos órgãos viscerais.

Na prática de seu trabalho três posições distintas são 
muito utilizadas: decúbito dorsal - quando o corpo se 

encontra com o dorso (costas) em contato com a superfície 
de apoio (maca ou leito); decúbito ventral - quando o 

corpo está apoiado sobre o ventre (de barriga para baixo); 
decúbito lateral - quando o corpo está apoiado em um lado 

específi co, seja o direito ou o esquerdo.

músculos DOS MEMBROS músculos DOS MEMBROS 
INFERIORESINFERIORES

Os principais músculos dos membros inferiores são:

Grande glúteo ou glúteo superior:Grande glúteo ou glúteo superior: localiza-se nas 
nádegas e permite a extensão da coxa;

Quadríceps:Quadríceps: situa-se na parte anterior da coxa, sendo responsá-
vel pela extensão da perna; 

Costureiro:Costureiro: é o músculo mais longo do corpo: inicia-se no qua-
dril, cruza a coxa e termina na lateral interna do joelho; sua função é 
aproximar a coxa do abdome;
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Bíceps crural ou femoral:Bíceps crural ou femoral: localiza-se na face posterior da 
coxa, permitindo o movimento de fl exão das pernas;

Gêmeos ou gastrocnêmicos:Gêmeos ou gastrocnêmicos: situam-se na face posterior 
da perna (“batata” da perna) e são responsáveis pela extensão dos 
pés.

Por sua vez, os pés apresentam movimentos de extensão, 
fl exão e rotação – possíveis devido à utilização dos músculos 
extensores e fl exores neles inseridos por meio dos tendões.

 ESQUEMA DOS PRINCIPAIS  ESQUEMA DOS PRINCIPAIS 
grupos muscularesgrupos musculares
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ANOTAÇÕES

- AGORA É- AGORA É
SUA VEZ:SUA VEZ:

Identifique os principais Identifique os principais 
músculos da face, do pé, do músculos da face, do pé, do 
antebraço e do corpo em geral.antebraço e do corpo em geral.
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 SISTEMA  SISTEMA 
 CARDIOVAscular  CARDIOVAscular 

 HUMANO HUMANO
Antes de adentrar no mundo anatômico cardiovascular, é pre-

ciso entender, que o organismo humano, funciona em conjunto e as-
sociado com os demais sistemas orgânicos. Quaisquer interferências 
ou anormalidades em outros sistemas do corpo poderão interferir, 
no funcionamento da bomba cardíaca e circulação sanguínea, e de-
sencadear transtornos para todas as partes celulares e teciduais, já 
que o sistema cardiovascular tem a função de bombear sangue para 
o funcionamento orgânico. Então vamos começar os nossos estudos?  

Observe e análise, a fi gura abaixo, proposta pelo autor, vamos lá?

Figura 1 –Figura 1 – Esquema didático do conceito de saúde

Fonte:https://www.freepik.es/vector-gratis/ilustracion-concepto-sistemacircula-
torio_14327652.htm#page=1&query=sistema%20circulat%C3%B3rio&position=5. 
Acesso em 15 de junho de 2021.
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Agora, responda: Agora, responda: 
• O que você entende pelo funcionamento do O que você entende pelo funcionamento do 

sistema cardiovascular humano?sistema cardiovascular humano?
• E pela função do coração? E pela função do coração? 

O sistema cardiovascular humano é formado por inúmeros 
tubos de diferentes tipos, tamanhos e calibres que estão em plena co-
municação por toda parte do organismo humano, ao quais, se encon-
tram em conexão com uma estrutura muscular, estriada e rítmica, 
ao qual, exerce a função de impulsiona: células, nutrientes, líquidos, 
oxigênio entre outras substâncias para toda parte do organismo hu-
mano, chamado de coração (TORTORA, 2016). 

O sistema cardiovascular exerce diferentes funções e ativida-
des que devem ser executadas com grande efi ciência (HALL; GUY-
TON, 2017; TORTORA, 2016): 

• Transporte de gases:Transporte de gases: essa atribuição é possível, porque 
os pulmões são responsáveis pelas trocas gasosas, e através 
dos vasos sanguíneos, e pela contração rítmica cardíaca, que 
o oxigênio consegue chegar aos diferentes tecidos corporais 
para manter as células trabalhando, ao mesmo tempo, que 
eliminam o gás carbônico por diversas formas, para fora do 
organismo humano.  

• Transporte de nutrientes:Transporte de nutrientes: no tubo digestório huma-
no, precisamente, no intestino delgado, os nutrientes, resul-
tantes do processo da digestão, atravessam a barreira intes-
tinal, para alcançarem a corrente sanguínea, aos quais são 
levados aos diferentes tecidos corporais para se difundirem 
até as células para servirem de combustíveis energéticos para 
o trabalho orgânico.  

• Transporte de resíduos metabólicos:Transporte de resíduos metabólicos: essa atri-
buição ou atividade metabólica, somente, é possível, porque 
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as excretas celulares são enviadas para os rins, aos quais exer-
cem a função de fi ltrar as impurezas sanguíneas para o meio 
externo, na forma liquida da urina.  

• Transporte de hormônios:Transporte de hormônios: as substâncias quí-
micas produzidas por diferentes glândulas, do tipo, endócri-
nas, são denominadas de hormônios, ao mesmo tempo, que 
são lançadas na corrente sanguínea para serem distribuídas 
aos diversos órgãos que as necessitam para manter o funcio-
namento orgânico adequado. 

• Intercâmbio de substâncias orgânicas:Intercâmbio de substâncias orgânicas: algumas 
substâncias são produzidas ou armazenadas em diferentes 
partes orgânicas, mas são utilizadas em outras. Células he-
páticas, por exemplo, armazenam substâncias químicas de 
glicogênio, que, ao serem quebradas em pedaços menores, li-
beram glicose, para a corrente sanguínea e para geração de 
combustíveis energéticos celulares. 

• Transporte de calor:Transporte de calor: o sangue também é utilizado na 
distribuição de calor para todas as partes orgânica, dessa for-
ma, ajuda com a manutenção da temperatura adequada no or-
ganismo humano, além disso, através da pele ou tecido tegu-
mentar dissipa o calor interno para o meio externo, mantendo 
a temperatura corpórea dentro dos níveis de normalidade.  

• Distribuição de mecanismos de defesa:Distribuição de mecanismos de defesa: o sistema 
imunológico e linfático são sistemas, associados, ao cardio-
vascular, por este motivo, que existem inúmeras estruturas 
de defesas circulando pela corrente sanguínea, e defendendo 
o organismo humano contra agentes etiológicos, como por 
exemplo, vírus, bactérias, fungos, protozoários entre outros 
agentes infectantes da espécie humana.

• Coagulação sanguíneaCoagulação sanguínea: pela corrente sanguínea circu-
lam inúmeras plaquetas, consideradas fragmentos celulares 
da medula óssea, chamadas de megacariócito, com função 
na coagulação sanguínea, além disso, na corrente sanguínea 
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existem inúmeros fatores de coagulação, capazes de bloquear 
eventuais lesões graves de rompimentos de vasos sanguíneos.

O sistema cardiovascular é o sistema responsável e conduzir o sangue para 
todas as partes do organismo humano, permitindo, dessa forma, que todas 

as células que compõem os diferentes órgãos e sistemas, recebam, por 
exemplo, nutrientes e oxigênio.

O sistema cardiovascular é constituído pelo coração (Figura 
2), pelas artérias, veias, arteríolas, vênulas (MOORE, 2014).  

Figura 2 – Figura 2 – Esquema didático da região torácica e limites do coração

Fonte: MOORE, 2014.  

O coração (Figura 3) é um órgão muscular responsável pelo 
bombeamento de sangue arterial (oxigenado) para todo o corpo 
(MOORE, 2014). 



4545

Figura 3 –Figura 3 – Esquema didático da anatomia externa e interna do co-
ração humano

Fonte: MOORE, 2014. 

O sangue carrega células, proteínas, glicose, oxigênio, gás carbôni-
co, entre outras substâncias importantes para o adequado funcionamento 
orgânico (HALL; GUYTON, 2017). 

O coração possui quatro câmaras (Figura 4): o átrio direito, o átrio 
esquerdo, o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. Os átrios recebem o 
sangue do corpo, enquanto os ventrículos, através da ação muscular, bom-
beiam sangue para o corpo (TORTORA, 2016).   

O ciclo cardíaco compreende o bombeamento simultâneo das duas 
bombas atrioventricular direita e esquerda. O ciclo cardíaco começa com 
o período de relaxamento ventricular (conhecido como diástole) e termina 
com um período de contração ventricular conhecido como sístole (HALL; 
GUYTON, 2017).
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Figura 4 –Figura 4 – Esquema didático das cavidades atriais e ventriculares 
interna do coração 

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Aur%C3%ADcula#/media/Ficheiro:Diagram_of_the_
human_heart_(cropped)_pt.svg. Acesso em 18 de junho de 2021. 

Segundo, Zieri (2014) a parede do coração possui três lâminas 
(Figura 5): 

• Endocárdio:Endocárdio: é a lâmina mais interna. Ela reveste o cora-
ção e as valvas cardíacas;

• Miocárdio:Miocárdio: é a lâmina localizada entre o endocárdio e o 
epicárdio. É composta pelo músculo cardíaco;

• Epicárdio:Epicárdio: é a lâmina mais externa, formada pela lâmina 
visceral do pericárdio seroso.  

O miocárdio está fi xado no esqueleto fi broso do coração (ZIERI, 
2014). O esqueleto fi broso forma quatro anéis, os anéis fi brosos que circun-
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dam as valvas cardíacas. O coração e os grandes vasos estão localizados den-
tro do pericárdio (DRAKE, 2015). A base do coração é a face posterior do 
coração (quando ele está no tórax). É a face oposta ao ápice do coração. É 
formada pelo átrio esquerdo, possuindo uma contribuição menor do átrio di-
reito (DRAKE, 2015). Recebe as veias pulmonares no átrio direito e as veias 
cavas superiores e inferiores de sua parte atrial direita. O ápice do coração é 
formado pela parte ínfero-lateral do ventrículo esquerdo (ZIERI, 2014).

Figura 5 – Figura 5 – Esquema didático das camadas cardíacas humana 

Fonte: NETTER, 2011.

Segundo Netter (2011) o coração possui três faces (Figura 6): 

Figura 6 –Figura 6 – Esquema didático faces cardíacas 

Fonte: NETTER, 2011.
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• Face anterior:Face anterior: conhecida como face esternocostal, é for-
mada pelo ventrículo direito;

• Face diafragmática (inferior): Face diafragmática (inferior): formada pelo ventrí-
culo esquerdo e parcialmente pelo ventrículo direito;

• Face pulmonar (esquerda):Face pulmonar (esquerda): Formada pelo ventrículo 
esquerdo. Está localizada na face cardíaca do pulmão esquerdo. 

Ainda segundo Netter (2011) as quatro margens do coração 
são (Figura 7): 

• Margem direita:Margem direita: formada pelo átrio direito e estenden-
do-se entre as veias cavas superiores e inferiores;

• Margem inferior:Margem inferior: formada principalmente pelo ventrí-
culo direito e ligeiramente pelo ventrículo esquerdo;

• Margem esquerda:Margem esquerda: formada principalmente pelo ventrí-
culo esquerdo e ligeiramente pela aurícula esquerda;

Figura 7 –Figura 7 – Esquema didático das margens cardíacas humanas

Fonte: NETTER, 2011.

O tronco pulmonar emerge do ventrículo direito e possuem 
duas ramifi cações, as artérias pulmonares direitas e esquerdas 
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(DRAKE, 2015). As artérias pulmonares direitas e esquerdas levam o 
sangue pouco oxigenado aos pulmões, onde será oxigenado.

Apenas as artérias pulmonares carreiam sangue com pouco 
oxigênio. Elas são uma exceção, porque geralmente as artérias 

transportam sangue rico em oxigênio. 

Preste atenção na anatomia interna do coração (Figura 8), o 
átrio direito recebe o sangue venoso proveniente das veias cavas su-
periores (que desemboca na parte superior do átrio direito no nível 
da 3º cartilagem costal) e inferior (que desemboca no átrio direito 
na altura da 5º cartilagem costal) e do seio coronário (DÂNGELO; 
FATTINI, 2011). 

No átrio direito existe a aurícula direita (que é uma bolsa mus-
cular). No interior do átrio direito possui uma parte posterior de pa-
rede fi na e lisa, denominada seio das veias cavas (que é o local onde 
as veias cavas e o seio coronário se abrem), por aonde chega o sangue 
pobre em oxigênio (DRAKE, 2015). 

O átrio direito possui uma parede muscular anterior rugosa, 
composta pelos músculos pectíneos. O óstio atrioventricular direito é 
o local por onde o sangue passa do átrio direito para o ventrículo di-
reito. No átrio o sulco terminal separa as partes lisa e rugosa do átrio. 
A crista terminal separa na região interna dos átrios as partes lisa e 
rugosa do átrio.  Os átrios direito e esquerdo são separados pelo septo 
interatrial (DÂNGELO; FATTINI, 2011). 

Nos fetos há a presença do forame oval, que realiza a comuni-
cação dos átrios direito e esquerdo. Após o nascimento esse forame 
é se fecha e dá origem a fossa oval. No ventrículo direito podemos 
observar as seguintes estruturas (DRAKE, 2015):

• Cone arterial:Cone arterial: conduz ao tronco pulmonar;

• Trabéculas cárneas:Trabéculas cárneas: são pequenas elevações musculares;
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• Crista supraventricular:Crista supraventricular: separa a parede muscular da 
parede do cone arterial;

• Valva atrioventricular direita (valva tricúspide):Valva atrioventricular direita (valva tricúspide):
as bases das valvas estão fi xadas no anel fi broso. 

As válvulas da valva atrioventricular abrem para a passagem 
do sangue do átrio para o ventrículo direito e fecham durante a con-
tração ventricular para impedir que ocorra o refl uxo de sangue do 
ventrículo para o átrio (HALL; GUYTON, 2017).  As válvulas pos-
suem cordas tendíneas fi xadas nas faces ventriculares. 

A valva do tronco pulmonar contém três válvulas semilunares 
(anterior direita e esquerda). Elas impedem o refl uxo de sangue do 
tronco pulmonar para o ventrículo direito. Na sístole do ventrículo 
direito a valva do tronco pulmonar se encontra aberta. Na diástole ela 
se fecha (HALL; GUYTON, 2017).

No átrio esquerdo podemos visualizar as veias pulmonares, 
que entram no átrio esquerdo e trazem o sangue rico em oxigênio. 
O átrio esquerdo possui uma parte maior de musculatura lisa e uma 
aurícula pequena contendo o músculo pectíneo (TORTORA, 2016). 
O átrio esquerdo envia o sangue para o ventrículo esquerdo a partir 
a valva atrioventricular esquerda. O ventrículo esquerdo então bom-
beia o sangue para a artéria aorta (HALL; GUYTON, 2017).
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Figura 8 –Figura 8 – Esquema didático da anatomia interna e fl uxo sanguí-
neo cardíaco humano

Fonte: TORTORA, 2016.

Para que ocorra a contração do músculo cardíaco é necessária 
à ativação do complexo estimulante do coração (TORTORA, 2016): 

• O nó sinoatrial inicia o impulso, que é conduzido para as fi bras 
musculares cardíacas dos átrios, estimulando a sua contração;

• O impulso se espalha, sendo conduzida pelo músculo cardía-
co, transmitindo o impulso do nó sinoatrial ao nó atrioventri-
cular;

• O nó sinoatrial distribui o sinal ao fascículo atrioventricular 
direito e seus ramos direito e esquerdo, que passam pelo septo 
atrioventricular e fornecem ramos subendocárdicos para os 
músculos papilares e para as paredes dos ventrículos, desen-
cadeando a contração dos ventrículos; 

• O coração é inervado pelas fi bras nervosas autônomas dos ple-
xos cardíacos superfi cial e profundo.
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 CIRCULAÇÃO E TIPO DE  CIRCULAÇÃO E TIPO DE 
CIRCULAÇÃO SANGUINEA CIRCULAÇÃO SANGUINEA 

A circulação do sangue (Figura 9) ocorre dentro dos vasos 
sanguíneos. As veias transportam o sangue pobre em oxigênio para 
o coração e as artérias transportam sangue rico em oxigênio do cora-
ção para o corpo (TORTORA, 2016; HALL; GUYTON, 2017). 

Figura 9 –Figura 9 – Esquema didático da Circulação e tipos de circulação 
sanguínea cardíaca humana

Fonte: HALL; GUYTON, 2017.

A grande circulação ocorre entre o coração e o corpo humano. 
Nela o átrio esquerdo envia o sangue oxigenado para o ventrículo es-
querdo (RUIZ, 2021). O ventrículo esquerdo bombeia o sangue para 
a artéria aorta, que transporta o sangue para todas as regiões do cor-
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po humano. As veias promovem o retorno do sangue para o coração, 
através da veia cava. 

Na pequena circulação o sangue pobre chega ao átrio direito e 
depois é enviado ao ventrículo direito (TORTORA, 2016). Do ventrícu-
lo direito o sangue é bombeado para as artérias pulmonares e enviado 
para os pulmões. No pulmão o sangue é oxigenado e levado de volta 
para o átrio esquerdo através das veias pulmonares (RUIZ, 2021).

Os vasos sanguíneos podem se contrair, num mecanismo co-
nhecido como vasoconstricção e se dilatarem num mecanismo co-
nhecido como vasodilatação (TORTORA, 2016). A vasoconstrição 
reduz a luz do vaso, e consequentemente reduz o fl uxo sanguíneo. A 
vasodilatação aumenta a luz do vaso, e consequentemente aumenta o 
fl uxo sanguíneo (RUIZ, 2021).

 VASOS SANGUINEOS:  VASOS SANGUINEOS: 
 ARTÉRIAS, VEIAS E CAPILARES.  ARTÉRIAS, VEIAS E CAPILARES. 

As artérias (Figura 10) conduzem o sangue proveniente do 
ventrículo esquerdo para o corpo humano. Com exceção da artéria 
pulmonar que transporta sangue pobre em oxigênio. As artérias são 
revestidas por túnicas: externa, média e íntima (HALL; GUYTON, 
2017).

As veias (Figura 10) transportam o sangue pobre em oxigênio 
do corpo para o coração. As veias também possuem túnicas íntima, 
média e externa.
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Figura 10 –Figura 10 – Esquema didático dos vasos sanguíneos: artérias e veias 

Fonte: SOBOTTA, 2000.

A artéria aorta (Figura 11) é responsável por enviar suprimen-
to sanguíneo a todas as partes do corpo. A aorta se possui cinco par-
tes importantes (SOBOTTA, 2000): 

• Aorta ascendente:Aorta ascendente: é a porção da aorta que se comunica 
com a raiz da aorta localizada no ventrículo esquerdo. Ela vai 
até o ângulo do esterno, que é a região onde aorta ascendente 
da origem ao arco da aorta;

• Arco da aorta: Arco da aorta: esta é a região de transição da aorta. A par-
tir do arco da aorta a aorta passa a ser aorta descendente e 
no arco da aorta se origina o tronco braquiocefálico, que dá 
origem às carótidas e a artéria subclávia esquerda;

• Aorta descendente:Aorta descendente: a aorta descendente vai do arco da 
aorta até o hiato aórtico localizado no músculo diafragma;

• Aorta abdominal: Aorta abdominal: a partir do hiato aórtico a aorta é deno-
minada aorta abdominal. A aorta abdominal inicia no nível 
de T12 (12 vértebra torácica) e termina no nível de L4 (quarta 
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vértebra lombar). Na altura de L4 a aorta abdominal se bifurca 
em artéria ilíaca direita e esquerda. 

Figura 11 –Figura 11 – Esquema didático da artéria aorta e suas ramifi cações

Fonte: https://mundoeducacao.uol.com.br/biologia/aorta.htm. Acesso em 17 de junho de 
2021. 

Os capilares sanguíneos (Figura 12) correspondem às regiões 
onde ocorrem as trocas entre os tecidos, células e o sangue (HALL; 
GUYTON, 2017). Nos capilares os nutrientes são difundidos para os 
tecidos e os capilares carreiam as impurezas provenientes dos tecidos 
e enviam para as veias. Nos capilares ocorre a comunicação entre os 
sistemas venoso e arterial (SOBOTTA, 2000).



5656

Figura 12 –Figura 12 – Esquema didático dos vasos sanguíneos: artérias, veias 
e capilares.  

Fonte: https://brasilescola.uol.com.br/biologia/vasos-sanguineos.htm. Acesso em 17 de ju-
nho de 2021.

 SISTEMA LINFÁTICO  SISTEMA LINFÁTICO 
O sistema linfático faz parte do sistema circulatório. O siste-

ma linfático possui uma rede de vasos linfáticos (HALL; GUYTON, 
2017). Os vasos linfáticos drenam a linfa (que é o líquido transporta-
do dentro dos vasos linfáticos) para os linfonodos. 

Existem também os órgãos linfáticos como a medula óssea, 
o baço e o timo. As estruturas que compõem o sistema linfático são 
(HALL; GUYTON, 2017):

Plexos linfáticos, que são redes de pequenos vasos linfáticos, 
denominados capilares linfáticos. A origem dos capilares linfáticos 
é o espaço intersticial (entre as células) de grande parte dos tecidos;

• Vasos linfáticos, que drenam a linfa proveniente dos plexos 
linfáticos;
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• Linfonodos, que drenam a linfa, para o sistema venoso, atra-
vés dos troncos linfáticos, se unem para formar o ducto toráci-
co ou o ducto linfático direito. 

• O ducto torácico começa no abdome com a cisterna do quilo 
(uma bolsa localizada no abdome) e se comunica com o sis-
tema venoso através do ângulo venoso (ponto de junção das 
veias jugulares internas e veias subclávias esquerdas;

• O ducto torácico direito drena a linfa do quadrante superior 
direito - do lado direito da cabeça e do pescoço, do membro 
superior direito e da metade direita da cavidade torácica;

• O ducto torácico esquerdo drena a linfa das outras partes res-
tantes do corpo;

• Órgãos linfáticos, que contém agregados de tecidos linfóide;

• Linfócitos circulantes, que são células de defesa. 

Figura 13 –Figura 13 – Esquema didático do sistema linfático e as suas estruturas.  

Fonte: https://www.todamateria.com.br/sistema-linfatico/. Acesso em 17 de junho 
de 2021.
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A drenagem linfática se dá por meio de vasos linfáticos superfi ciais, 
que drenam a linfa da pele e do tecido subcutâneo e por meio dos vasos 
linfáticos profundos que estão situados na fáscia profunda, localizada entre 
os músculos e o tecido subcutâneo (RUIZ, 2021).

Os vasos linfáticos promovem a drenagem do líquido intersticial, 
realizam a absorção e transporte de gordura, e são responsáveis pela for-
mação dos mecanismos de defesa através do reconhecimento de agentes 
invasores e indução da resposta imune (HALL; GUYTON, 2017).

Os órgãos linfáticos primários (local de geração de linfócitos) são a 
medula óssea e o timo (TORTORA, 2016). Os órgãos linfáticos secundários 
(que são o local onde os linfócitos maduros são ativados e ocorre à iniciação 
da resposta imune) são o baço e os linfonodos (HALL; GUYTON, 2017).

 SISTEMA LINFÁTICO:  SISTEMA LINFÁTICO: 
 BAÇO E TIMO BAÇO E TIMO 

O baço é um órgão localizado na cavidade abdominal, respon-
sável pela fi ltragem do sangue 
e pela formação de células san-
guíneas (TORTORA, 2016). 

O baço realiza a hema-
topoese, que é a produção de 
células sanguíneas e hemato-
caterese, que é a destruição 
das hemácias (RUIZ, 2021). 

O baço é composto por 
duas regiões (Figura 15): 

A polpa branca do baço 
é composta por tecido linfoi-
de (onde os linfócitos B e T 
amadurecem e se proliferam) 
e a polpa vermelha é a região 
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responsável pela fi ltragem do sangue, onde ele remove impurezas do 
sangue (TORTORA, 2016).  

A polpa vermelha contém um grande número de macrófagos 
fagocitários, que removem da circulação sanguínea os glóbulos ver-
melhos senescentes, microrganismos, fragmentos de células e outras 
substâncias particuladas (HALL; GUYTON, 2017).

Figura 15 –Figura 15 – Esquema didático das regiões do baço humano.  

Fonte: https://www.infoescola.com/anatomia-humana/baco/. Acesso em 17 de jun-
ho de 2021.

O timo (Figura 16) é um órgão localizado imediatamente pos-
terior ao manúbrio do esterno. Possui dois lobos. O timo está associa-
do com o desenvolvimento inicial do sistema imune.  As artérias to-
rácicas emitem ramos que irrigam o timo (RUIZ, 2021). A drenagem 
linfática do timo se dá por vasos linfáticos que enviam a linfa prove-
niente do timo para os linfonodos paraesternais, traqueobronquiais e 
linfonodos da raiz do pescoço (HALL; GUYTON, 2017). 



6060

Figura 16 –Figura 16 – Esquema didático do órgão linfático – timo 

Fonte: O autor, 2021. 
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Antes de adentrar no mundo anatômico respiratório, é preciso 
entender, que o organismo humano, funciona em conjunto e associa-
do com os demais sistemas orgânicos. Quaisquer interferências ou 
anormalidades em outros sistemas do corpo poderão interferir no 
funcionamento pulmonar e das trocas gasosas, e desencadear trans-
tornos para todas as partes celulares e teciduais, já que o sistema res-
piratório tem a função de realizar as trocas gasosas entre os gases 
oxigênio e gás carbônico para o excelente funcionamento orgânico. 
Então vamos começar os nossos estudos?  

Observe e análise, a fi gura abaixo, proposta pelo autor, vamos lá?

 SISTEMA  SISTEMA 
 respiratório  respiratório 

 HUMANO HUMANO
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Figura 1 –Figura 1 – Esquema didático do sistema respiratório humano

Fonte: https://br.freepik.com/vetores-gratis/sistema-respiratorio-humano_6904847.htm. 
Acesso em 15 de junho de 2021. 

Agora, responda: Agora, responda: 
• O que você entende pelo funcionamento do O que você entende pelo funcionamento do 

sistema respiratório humano?sistema respiratório humano?
• E pela função do pulmão? E pela função do pulmão? 

O sistema respiratório é o local por onde o ar rico em oxigênio 
é carregado até os pulmões, o local da troca gasosa.  No pulmão o 
oxigênio é difundido para o sangue, e o dióxido de carbono passa do 
sangue para os alvéolos. O dióxido de carbono será exalado durante a 
expiração (RUIZ, 2021). 
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O sistema respiratório é divido em vias aéreas superiores e vias aé-
reas inferiores (Figura 2):

Figura 2 –Figura 2 – Esquema didático das vias aéreas superiores e inferiores do 

sistema respiratório humano. 

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Trato_respirat%C3%B3rio_superior#/media/Fichei-
ro:Illu_conducting_passages_pt.svg. Acesso em 15 de junho de 2021.

O nariz é a parte do trato respiratório que está localizada na 
face acima do palato duro. O nariz possui as funções de olfação, res-
piração, fi ltração de poeira, umidifi cação do ar inspirado, além de re-
ceber secreções provenientes dos seios paranasais e dos ductos lacri-
monasais (RUIZ, 2021). O nariz é formado pelo nariz externo (Figura 
3) e pela cavidade nasal: 
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Figura 3 –Figura 3 – Esquema didático do sistema respiratório externo.

Fonte: http://ulbra-to.br/morfologia/2011/08/17/sistema-respiratorio. Acesso em 15 de ju-
nho de 2021.

O nariz externo está localizado na face e possui em sua com-
posição cartilagem e osso. O dorso do nariz vai da raiz do nariz até o 
ápice do nariz (MOORE, 2014). A face inferior do nariz possui duas 
aberturas piriformes conhecidas como narinas. 

As narinas são limitadas lateralmente pelas asas do nariz, que 
são separadas pelo septo nasal (que é formado pela lâmina perpen-
dicular do etmóide, pelo vômer e pela cartilagem do septo nasal). O 
esqueleto no nariz externo (Figura 4) é composto pelos ossos nasais, 
pelos processos frontais da maxila e pela parte nasal do osso frontal e 
sua espinha nasal (MOORE, 2014).
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Figura 4 –Figura 4 – Esquema didático do esqueleto do nariz externo em vis-
ta lateral e anterior. 

Fonte: MOORE; DALLEY; AGUR, 2017.

As cavidades nasais (Figura 5) se comunicam com a parte nasal 
da faringe através das coanas nasais (RUIZ, 2021). A cavidade nasal é 
revestida pela túnica mucosa. Os dois terços inferiores da túnica muco-
sa formam a área respiratória e o terço superior forma a área olfatória. 
Na área olfatória existem as células olfatórias, que se unem para for-
mar os feixes nervosos entram no bulbo olfatório (TORTORA, 2016).  
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Figura 5 –Figura 5 – Esquema didático cavidade nasais 

Fonte: NETTER, 2011.

O sistema respiratório é composto por vias aéreas superiores 
(ou trato respiratório superior) e vias aéreas inferiores (ou trato res-
piratório inferior).

A vascularização da cavidade nasal se dá pelos ramos da ar-
téria esfenopalatina, das artérias etmoidais, anterior e posterior, da 
artéria palatina maior e da artéria labial superior e dos ramos nasais 
laterais da artéria facial (NETTER, 2011).  

O conjunto de nervos, chamados de plexos, é um importante 
termorregulador do corpo. Ele troca calor e torna o ar quente antes 
que ele entre no pulmão. A parte olfatória é suprida pelos nervos ol-
fatórios.  No nariz existem cavidades cheias de ar, chamadas, de seios 
nasais ou paranasais (Figura 6), são eles (NETTER, 2011): 

• Seios frontais:Seios frontais: estão localizados entre as lâminas inter-
na e externa dos seios nasais;
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• Seios esfenoidais:Seios esfenoidais: localizados no corpo do osso esfe-
nóide. Apenas uma lâmina fi na de osso separa esse seio dos 
nervos e quiasma ópticos, da hipófi se, artérias carótidas inter-
nas e seios cavernosos;

• Seios maxilares:Seios maxilares: ocupam os corpos das maxilas.

Figura 6 –Figura 6 – Esquema didático seios nasais ou paranasais. 

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Seios_paranasais.svg. Acesso em 15 de junho 
de 2021.

 SISTEMA RESPIRATÓRIO  SISTEMA RESPIRATÓRIO 
HUMANO: VIAS AÉREAS HUMANO: VIAS AÉREAS 

SUPERIORESSUPERIORES
A faringe (Figura 7) está localizada atrás da cavidade nasal e 

estende-se para baixo atrás da laringe (ZIERI, 2014). A faringe vai 
da base do crânio até a margem inferior da cartilagem cricóidea, an-
teriormente. Posteriormente a faringe vai até a margem inferior de 
vertebra cervical (pescoço) de número 6 ou C6. A faringe possui três 
partes (DRAKE, 2015): 
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• Parte nasal:Parte nasal: que está envolvida com a respiração. Está lo-
calizada acima do palato mole e se comunica com a cavidade 
nasal através das coanas. Na parte nasal encontramos o tecido 
linfóide conhecido como tonsila faríngea, denominado de ade-
nóide. A prega salpingofaríngea está localizada inferiormente 
a partir da extremidade medial da tuba auditiva;

• Parte oral da faringe ou orofaringe:Parte oral da faringe ou orofaringe: tem função 
digestória. Superiormente é limitada pelo palato mole e pela 
base da língua e inferiormente pelos arcos palatoglosso e pa-
latofaríngeo. Na parte oral da faringe encontramos as tonsilas 
palatinas;

• Parte laríngea da faringe:Parte laríngea da faringe: situa-se atrás da laringe, 
estendendo-se da margem superior da epiglote e das pregas fa-
ringoepiglíticas até a margem inferior da cartilagem crióidea. 

Figura 7 –Figura 7 – Esquema didático faringe e suas partes. 

Fonte: https://www.unifal-mg.edu.br/histologiainterativa/sistema-linfoide/.  Acesso em 15 
de junho de 2021.

A laringe (Figura 8) está localizada na região anterior do pes-
coço no nível das vertebras cervicais, C3 a C6 (DRAKE, 2015). A la-
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ringe é responsável pela produção da voz, e formada por cartilagens 
unidas por membranas e ligamentos. 

A laringe possui três cartilagens ímpares (DÂNGELO; FAT-
TINI, 2011): 

• Tireóidea:Tireóidea: possui duas lâminas que se fundem e formam a 
proeminência laríngea. Acima da proeminência há a incisura 
tireóidea superior e abaixo a incisura tireóidea inferior;

• Cricóidea:Cricóidea: tem formado de anel. Possui lâmina (parte pos-
terior) e arco (parte anterior);

• Epiglótea:Epiglótea: é fi brocartilagínea, por isso a epiglote é fl exível. 

Figura 8 –Figura 8 – Esquema didático laringe e suas partes.

Fonte: https://www.passeidireto.com/arquivo/55618047/sistema-respiratorio-laringe/.  Aces-
so em 15 de junho de 2021.
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A cavidade da laringe (Figura 9) possuem três partes (NET-
TER, 2011):

• Vestíbulo da laringe:Vestíbulo da laringe: acima das pregas vestibulares;

• Ventrículo da laringe:Ventrículo da laringe: Localizada entre as pregas ves-
tibulares e acima das pregas vocais;

• Cavidade infralglotica: Cavidade infralglotica: localizada entre as pregas vo-
cais e a margem inferior da cartilagem cricóidea. É contínua 
com o lume da traqueia. 

Figura 9 –Figura 9 – Esquema didático da cavidade da laringe e suas partes.

Fonte: https://anatomiaonline.com/wp-content/uploads/2015/10/laringe6.jpg. Acesso em 
15 de junho de 2021.

As pregas vocais controlam a produção da fonação. As pre-
gas vocais produzem vibrações audíveis quando suas margens livres 
estão intimamente opostas durante a fonação e o ar é expirado com 
força de forma intermitente (HALL; GUYTON, 2017). A glote com-
preende as pregas e processos vocais junto com a rima da glote. As 
pregas vestibulares são cordas vocais falsas. 

Os músculos intrínsecos da laringe movem as partes larín-
geas, promovendo alteração no comprimento e tensão das pregas vo-
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cais e no tamanho e formato da rima da glote (TORTORA, 2016). O 
suprimento arterial da laringe é feito pelas artérias laríngeas, inferior 
e superior. O sangue é drenado através da veia laríngea superior e 
inferior (HALL; GUYTON, 2017).

 SISTEMA RESPIRATÓRIO  SISTEMA RESPIRATÓRIO 
HUMANO: VIAS AÉREAS HUMANO: VIAS AÉREAS 

INFERIORESINFERIORES 
A traqueia (Figura 10) é formada por anéis cartilagíneos incomple-

tos, em forma de C. Ela se estende a partir da extremidade inferior da larin-
ge até o nível do ângulo do esterno, onde se divide em brônquios principais 
direito e esquerdo (ZIERI, 2014).  O ponto de divisão da traqueia se chama 
carina (TORTORA, 2016).

Figura 10 –Figura 10 – Esquema didático anatômico da tranqueia humana

Fonte: https://anatomiaonline.com/wp-content/uploads/2015/10/traqueia.jpg. Acesso em 
16 de junho de 2021.

Os brônquios (Figura 11) tem como limite superior a traqueia. 
No corpo humano a traqueia se bifurca em (NETTER, 2011): 
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Figura 11 –Figura 11 – Esquema didático anatômico dos brônquios e bron-
quíolos do sistema respiratório humano. 

Fonte: NETTER, 2011. 

• Brônquio principal direito:Brônquio principal direito: é o mais largo e menor e 
corre mais verticalmente. Ele entra no pulmão através do hilo 
do pulmão;

• Brônquio principal esquerdo:Brônquio principal esquerdo: sua direção é ínfero-
-lateral. Está localizado abaixo do arco da aorta e anterior ao 
esôfago e à parte torácica da aorta, até que alcança o hilo do 
pulmão. 

Após entrarem no hilo do pulmão, os brônquios principais 
direito e esquerdo se ramifi cam diversas vezes e formam a árvore 
traqueobrônquica (TORTORA, 2016). Cada brônquio principal divi-
de-se em brônquios lobares (brônquios secundários), sendo dois no 
lado esquerdo e três no lado direito (DÂNGELO; FATTINI, 2011).  Os 
brônquios lobares se dividem em brônquios segmentares (brônquios 
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terciários) que suprem os segmentos broncopulmonares. Cada brôn-
quio terminal dá origem a outros bronquíolos terminais. Cada bron-
quíolo terminal dá origem a gerações de bronquíolos respiratórios e 
cada bronquíolo respiratório fornece de 2 a 11 ductos alveolares, cada 
um dos quais dá origem a 5 ou 6 sacos alveolares revestidos por al-
véolos (Figura 12). O alvéolo é a unidade básica de troca gasosa no 
pulmão (TORTORA, 2016). 

Figura 12 –Figura 12 – Esquema didático anatômico dos brônquios e bron-
quíolos do sistema respiratório humano. 

Fonte: NETTER, 2011.

Os pulmões (Figura 13) são os órgãos da respiração. São os 
locais onde ocorre a troca gasosa (DÂNGELO; FATTINI, 2011).  O 
pulmão direito possui três lobos (superior, médio e inferior) e o pul-
mão esquerdo possui dois lobos (superior e inferior). 
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Figura 13 –Figura 13 – Esquema didático anatômico dos pulmões humanos

Fonte: https://www.infoescola.com/anatomia-humana/pulmoes/. Acesso em 17 de junho de 

2021. 

No pulmão esquerdo encontramos as fi ssuras oblíqua (que 
separa o lobo inferior dos lobos superior e médio) e horizontal (que 
separa o lobo médio do lobo superior). O pulmão esquerdo possui 
apenas a fi ssura oblíqua separando os lobos superior e inferior (DÂN-
GELO; FATTINI, 2011). A raiz do pulmão é formada por estruturas 
que entram e saem do pulmão através do hilo do pulmão: brônquios 
principais, vasos pulmonares, vasos bronquiais e vasos linfáticos e 
nervos (DRAKE, 2015).

Na margem do pulmão esquerdo encontramos a incisura car-
díaca que é a região de contato entre o pulmão esquerdo e o coração. 
Cada pulmão possui uma região superior, localizada, acima do nível 
da 1º costela, próximo à parte inferior do pescoço. Além disso, pos-
suem 3 faces:  costal, mediastinal e diafragmática,  e três margens: 
anterior, inferior e posterior (SOBOTTA, 2000). 

Cada pulmão possui um saco pleural que consiste em duas 
pleuras, como podemos visualizar na Figura 14 (SOBOTTA, 2000):

• A pleura visceral (ou pulmonar):A pleura visceral (ou pulmonar): que reveste o pul-
mão. Ela proporciona ao pulmão uma superfície escorregadia 



7676

que permite a movimentação dos pulmões. No hilo do pulmão 
a pleura visceral é contínua com a pleura parietal;

• A pleura parietal:A pleura parietal: reveste as cavidades pulmonares. Ela 
se adere à parede torácica, ao mediastino e ao diafragma. A 
pleura parietal consiste de quatro partes: a parte costal (que 
está em contrato com a face interna da parede torácica), a par-
te mediastinal (cobre as faces laterais do mediastino), a parte 
diafragmática (que cobre as faces superior ou torácica do dia-
fragma) e a cúpula da pleura (que se estende através da aber-
tura superior do tórax até a raiz do pescoço). 

Figura 14 –Figura 14 – Esquema didático anatômico dos pulmões humanos

Fonte: https://www.infoescola.com/sistema-respiratorio/pleura/. Acesso em 17 de junho de 

2021. 

Entre as pleuras existe a cavidade pleural, que contém o líqui-
do pleural seroso, que lubrifi ca a região de contato entre as pleuras 
e permite o deslizamento entre as pleuras, durante o movimento da 
respiração (MOORE, 2014). 
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Antes de adentrar no mundo anatômico digestório, é preciso 
entender, que o organismo humano, funciona em conjunto e associa-
do com os demais sistemas orgânicos. Quaisquer interferências ou 
anormalidades em outros sistemas do corpo poderão interferir no 
funcionamento do trato gastrointestinal, e desencadear transtornos 
para todas as partes celulares e teciduais, já que o sistema digestório 
é considerado o segundo cérebro do organismo humano.  Então va-
mos começar os nossos estudos?  

Observe e análise, a fi gura abaixo, proposta pelo autor, vamos lá?

Figura 1 – Figura 1 – Esquema didático do sistema respiratório humano 

Fonte: https://br.freepik.com/vetores-gratis/pequenos-medicos-verifi cando-e-tratando-a-
-ilustracao-em-vetor-plana-isolada-do-intestino-grosso-medicos-dos-desenhos-animados-
-que-estudam-a-infl amacao-do-colon-medicina-e-conceito-de-saude-do-sistema-digesti-
vo_11672008.htm. Acesso em 13 de julho de 2021. 

 SISTEMA  SISTEMA 
 DIGESTÓRIO DIGESTÓRIO

 HUMANO HUMANO
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Agora, responda: Agora, responda: 
• O que você entende pelo funcionamento do O que você entende pelo funcionamento do 

sistema DIGESTÓRIO humano?sistema DIGESTÓRIO humano?
• E pela função dA DIGESTÃO?E pela função dA DIGESTÃO?

O sistema digestório é responsável pela captação do alimen-
to, pela mastigação, pela digestão do alimento, pela absorção dos nu-
trientes, pela formação do bolo fecal e pela eliminação das fezes.

O trato digestório e os órgãos anexos constituem o sistema di-
gestório. O trato digestório é um tubo oco que se estende da cavidade 
bucal ao ânus, sendo também chamado de canal alimentar ou trato 
gastrintestinal (DRAKE, 2015).  As estruturas do trato digestório in-
cluem: Boca, Faringe, Esôfago, Estômago, Intestino Delgado, Intesti-
no Grosso, Reto e Ânus (DÂNGELO; FATTINI, 2011). 

O comprimento do trato gastrintestinal, medido no cadáver, 
é de cerca de 9 m. Na pessoa viva é menor porque os músculos ao 
longo das paredes dos órgãos do trato gastrintestinal mantêm o tônus 
(DRAKE, 2015).  

Os órgãos digestório acessórios são os Dentes, a Língua, as 
Glândulas Salivares, o Fígado, Vesícula Biliar e o Pâncreas (DÂN-
GELO; FATTINI, 2011). Os dentes auxiliam no rompimento físico do 
alimento e a língua auxilia na mastigação e na deglutição. Os outros 
órgãos digestórios acessórios, nunca entram em contato direto com 
o alimento. Produzem ou armazenam secreções que passam para o 
trato gastrintestinal e auxiliam na decomposição química do alimen-
to (DRAKE, 2015).  

O trato gastrointestinal é um tubo longo e sinuoso de 10 a 12 
metros de comprimento desde a extremidade cefálica (cavidade oral) 
até a caudal (ânus).
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Funções do Sistema Digestório (DRAKE, 2015; DÂNGELO; FATTI-
NI, 2011; MOORE, 2014): 

• Destina-se ao aproveitamento pelo organismo, de substâncias 
estranhas ditas alimentares, que asseguram a manutenção de 
seus processos vitais.

• Transformação mecânica e química das macromoléculas ali-
mentares ingeridas (proteínas, carboidratos etc.) em molécu-
las de tamanhos e formas adequadas para serem absorvidas 
pelo intestino.

• Transporte de alimentos digeridos, água e sais minerais da luz 
intestinal para os capilares sanguíneos da mucosa do intesti-
no.

• Eliminação de resíduos alimentares não digeridos e não ab-
sorvidos juntamente com restos de células descamadas da 
parte do trato gastrointestinal e substâncias secretadas na luz 
do intestino.

A cavidade oral (Figura 2) compreende os dentes, as gengivas, 
a língua, o palato e a região das tonsilas palatinas (MOORE, 2014). 
Na região oral o alimento é mastigado pelos dentes, e a saliva auxilia 
no processo de formação do bolo alimentar. O processo de deglutição 
é iniciado na cavidade oral. A deglutição que ocorre na cavidade oral 
é voluntária. A partir da parte oral da faringe a deglutição passa a ser 
automática (MOORE, 2014).  

A boca se localiza na região externa da face, onde temos os lá-
bios superior e inferior. Os lábios são revestidos por pele. Na cavidade 
da boca temos o vestíbulo da boca e a cavidade própria da boca. 
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Figura 2 –Figura 2 – Esquema didático dos limites da região oral. 

Fonte: https://www.auladeanatomia.com/novosite/pt/sistemas/sistema-digestorio/. Acesso 
em 08/07/2021.

A cavidade da boca (Figura 3) é a região entre os dentes, loca-
lizada entre os arcos dentais, superior e inferior (NETTER, 2011). O 
teto da cavidade da boca é formado pelo palato. A parte posterior da 
cavidade da boca se comunica com a parte oral da faringe. Quando a 
boca está fechada a cavidade da boca é ocupada pela língua. 

Na cavidade oral nós temos o palato duro e o palato mole. O 
palato forma o teto da cavidade oral e o assoalho da cavidade nasal 
(NETTER, 2011). 

O palato mole permite a passagem do alimento para a faringe 
e impede que o alimento vá para a parte nasal da faringe. O pala-
to mole é a região de comunicação da cavidade oral com a faringe 
(MOORE, 2014).
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Figura 3 –Figura 3 – Esquema didático dos limites da cavidade oral. 

Fonte: NETTER, 2011.

A língua (Figura 4) repousa sobre o palato e entre as porções 
internas dos arcos dentais (DRAKE, 2015). As principais funções da 
língua são: Formação das palavras durante a fala e espremer o ali-
mento dentro da faringe durante a deglutição. 

Figura 4 –Figura 4 – Esquema didático da região da língua. 

Fonte: https://www.auladeanatomia.com/novosite/pt/sistemas/sistema-digestorio/. Acesso 
em 08/07/2021
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Crianças geralmente possuem 20 dentes (Figura 5) denomi-
nados decíduos ou primários. Os adultos possuem 32 dentes, se não 
considerarmos o 3º dente molar – o “dente siso”, secundários em 
cada maxila ou mandíbula em ambos os lados (DRAKE, 2015).  

Figura 5 –Figura 5 – Esquema didático da região da língua.

Fonte: https://www.anatomiaonline.com/dentes/. Acesso em 13 de julho de 2021. 

 Os dentes possuem coroa, colo e raiz. A coroa se projeta para 
fora da gengiva. O colo está localizado entre a coroa e a raiz. A raiz é a 
região onde o dente se fi xa no alvéolo, por meio da membrana perio-
dontal fi brosa (DÂNGELO; FATTINI, 2011). Os dentes são vasculari-
zados pelas artérias alveolares e inervados pelos nervos alveolares. 

As glândulas salivares são muito importantes para o processo 
da deglutição, ela mantém a túnica mucosa da boca úmida, lubrifi -
cam o alimento durante a mastigação, começam a digestão do ami-
do, serve como líquido intrínseco para a “lavagem da boca”, e exerce 
funções importantes na prevenção da cárie dental e na habilidade de 
sentir gosto (DÂNGELO; FATTINI, 2011). 

As glândulas salivares são divididas em dois grandes grupos: 
Glândulas Salivares Menores (Figura 6) e Glândulas Salivares Maio-
res (DRAKE, 2015). A saliva é um líquido viscoso, claro, sem gosto e 
sem odor que é produzido por essas glândulas e pelas glândulas mu-
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cosas da cavidade da boca. As glândulas Salivares Menores: consti-
tuem pequenos corpúsculos ou nódulos disseminados nas paredes da 
boca, como as glândulas labiais, palatinas linguais e molares (MOO-
RE, 2014). 

Figura 6 –Figura 6 – Esquema didático das glândulas salivares menores.

Fonte: https://www.anatomiaemfoco.com.br/sistema-digestivo-anatomia/estomago-anato-
mia/peritonio/. Acesso em 09/07/2021.

Glândulas Salivares Maiores:Glândulas Salivares Maiores: são representadas por três 
pares que são as parótidas, submandibulares e sublinguais (DRAKE, 
2015): 

• Glândula Parótida (Figura 7):Glândula Parótida (Figura 7): a maior das três e si-
tua-se na parte lateral da face, abaixo e adiante do pavilhão da 
orelha. Irrigada por ramos da artéria carótida externa. Iner-
vada pelo nervo auriculotemporal, glossofaríngeo e facial.
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Fonte: DRAKE, 2015. 

• Glândula Submandibular:Glândula Submandibular: é arredondada e situa-se 
no triângulo submandibular. É irrigada por ramos da artéria 
facial e lingual. Os nervos secretores e motores derivam de 
fi bras parassimpáticas craniais do facial; as fi bras simpáticas 
provêm do gânglio cervical superior.

• Glândula Sublingual:Glândula Sublingual: é a menor das três e localiza-se 
abaixo da mucosa do assoalho da boca. É irrigada pelas ar-
térias sublinguais e submentonianas. Os nervos derivam de 
maneira idêntica aos da glândula submandibular.

O esôfago é uma estrutura muscular que vai da faringe (no pescoço) 
até o estômago (localizado na região abdominal) (TORTORA, 2016). No 
estômago o esôfago termina na cárdia. O esôfago atravessa o diafragma 
através do hiato esofágico localizado no diafragma. Na sua região terminal 
ele se comunica com o estômago através do óstio cardíaco do estômago. 
A porção inferior do esôfago é composta por musculatura lisa. A porção 
média é formada por musculatura lisa e musculatura estriada (TORTORA, 
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2016). A musculatura do esôfago tem ação peristáltica, o que permite que o 
alimento passe rapidamente por ele. O suprimento sanguíneo do esôfago é 
feito pelas artérias esofágicas (DRAKE, 2015).

O esôfago (Figura 8) é formado por três porções:

Fonte: NETTER, 2011.

• Porção Cervical:Porção Cervical: porção que está em contato íntimo com 
a traqueia.

• Porção Torácica:Porção Torácica: é a porção mais importante, passa por 
trás do brônquio esquerdo (mediastino superior, entre a tra-
queia e a coluna vertebral).

• Porção Abdominal:Porção Abdominal: repousa sobre o diafragma e pres-
siona o fígado, formando nele a impressão esofágica.

O abdome é recoberto pelo peritônio, composto por um epi-
télio de camada única chamado de mesotélio (TORTORA, 2016).  Na 
cavidade abdominal encontramos o peritônio parietal (que limita a 
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parede abdominal) e o peritônio visceral (que reveste os órgãos sus-
pensos da cavidade abdominal) (MOORE, 2014). 

Estruturas retroperitoneais estão localizadas entre o peritô-
nio parietal e a parede abdominal e não são sustentadas pelo mesen-
tério (DRAKE, 2015). As estruturas intraperitoneais são sustentadas 
da parede abdominal pelos mesentérios e incluem o sistema gastroin-
testinal. 

O estômago está localizado entre o esôfago e o intestino delga-
do. O estômago é a região mais dilatada do trato gastrointestinal e ele 
tem formato de “j” na maioria das pessoas (DRAKE, 2015).  

O estômago (Figura 9) possui quatro regiões (DÂNGELO; FA-
TTINI, 2011): 

Fonte: https://www.auladeanatomia.com/novosite/pt/sistemas/sistema-digestorio/. Acesso 
em 08/07/2021

• A cárdia:A cárdia: localizada ao redor do óstio cárdico.

• O fundo gástrico:O fundo gástrico: está localizado na região superior do 
estômago, acima do óstio cardíaco. O fundo está em contato 
com o diafragma. 
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• Corpo do estômago: Corpo do estômago: a maior região do estômago situada 
entre o fundo e o antro pilórico. 

• Parte pilórica:Parte pilórica: dividida em antro pilórico (parte mais 
larga) e canal pilórico (parte mais estreita). É a região termi-
nal do estômago. O piloro é o esfíncter do canal pilórico, que 
controla a saída de alimento do estômago (através do óstio pi-
lórico) para o intestino delgado. 

Funções digestivas do estômago (TORTORA, 2016):

• Digestão do alimento

• Secreção do suco gástrico, que inclui enzimas digestórias e 
ácido hidroclorídrico como substâncias mais importantes.

• Secreção de hormônio gástrico e fator intrínseco.

• Regulação do padrão no qual o alimento é parcialmente dige-
rido e entregue ao intestino delgado.

• Absorção de pequenas quantidades de água e substâncias dis-
solvidas.

O intestino delgado se comunica com o estômago, através do 
óstio pilórico e com o intestino grosso (TORTORA, 2016). O intestino 
delgado possui três regiões: duodeno, jejuno e íleo (DÂNGELO; FA-
TTINI, 2011): 

Duodeno:Duodeno: é a primeira porção do intestino delgado. Recebe este 
nome por ter seu comprimento aproximadamente igual à largura de 
doze dedos (25 centímetros). É a única porção do intestino delgado 
que é fi xa. Não possui mesentério.
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Apresenta 4 Partes:

1) Parte Superior ou 1ª porção:1) Parte Superior ou 1ª porção: origina-se no piloro e esten-
de-se até o colo da vesícula biliar.
2) Parte Descendente ou 2ª porção:2) Parte Descendente ou 2ª porção: é desperitonizada e en-
contramos a chegada de dois Ductos:

• Ducto Colédoco Ducto Colédoco (Figura 10): provêm da vesícula biliar e 
do fígado (bile)

Fonte: NETTER, 2011.

• Ducto PancreáticoDucto Pancreático (Figura 11): provêm do pâncreas 
(suco ou secreção pancreática)

Fonte: NETTER, 2011.
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O intestino grosso (Figura 12) pode ser comparado com uma 
ferradura, aberta para baixo, mede cerca de 6, 5 centímetros de diâ-
metro e 1,5 metros de comprimento (DÂNGELO; FATTINI, 2011). 

Ele se estende do íleo até o ânus e está fi xo à parede posterior 
do abdômen pelo mesecolo (ZIERI, 2014).  O intestino grosso absorve 
a água com tanta rapidez que, em cerca de 14 horas, o material ali-
mentar toma a consistência típica do bolo fecal (DRAKE, 2015) .

O intestino grosso é dividido em quatro partes principais: Ceco 
(cecun), Colo (cólun) (Ascendente, Transverso, Descendente e Sig-
moide), Reto e Ânus (ZIERI, 2014).  

Figura 12 –Figura 12 – Esquema didático do intestino grosso. 

Fonte: NETTER, 2011. 

A primeira é o ceco, segmento de maior calibre, que se comu-
nica com o íleo. Para impedir o refl uxo do material proveniente do in-
testino delgado, existe uma válvula localizada na junção do íleo com 
o ceco – Válvula Ileocecal (ileocólica). No fundo do ceco, encontra-
mos o Apêndice Vermiforme (ZIERI, 2014).  
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Funções do intestino grosso (DÂNGELO; FATTINI, 2011): 

• Absorção de água e de certos eletrólitos;
• Síntese de determinadas vitaminas pelas bactérias intestinais;
• Armazenagem temporária dos resíduos (fezes);
• Eliminação de resíduos do corpo (defecação).

Ondas peristálticas intermitentes e bem espaçadas movem o 
material fecal do ceco para o interior do colo ascendente, transverso 
e descendente. Á medida que se move através do colo, a água é con-
tinuamente reabsorvida das fezes, pelas paredes do intestino, para o 
interior dos capilares (ZIERI, 2014).  

As fezes que fi cam no intestino grosso por um período maior 
perdem o excesso de água, desenvolvendo a chamada constipação 
(MOORE, 2014). Ao contrário, movimentos rápidos do intestino não 
permitem tempo sufi ciente para que ocorra a reabsorção de água, 
causando diarreia (DRAKE, 2015).

O peritônio (Figura 13) é a mais extensa membrana serosa do 
corpo. A parte que reveste a parede abdominal é denominada Peritô-
nio Parietal e a que se refl ete sobre as vísceras constitui o Peritônio 
Visceral (DÂNGELO; FATTINI, 2011).  O espaço entre os folhetos pa-
rietal e visceral do peritônio é denominado cavidade peritoneal. De-
terminadas vísceras abdominais são completamente envolvidas por 
peritônio e suspensas na parede por uma delgada lâmina fi na de te-
cido conjuntivo revestido pela serosa, contendo os vasos sanguíneos 
(TORTORA, 2016). A estas pregas é dado o nome geral de mesentério.
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Figura 13 – Região do PeritônioRegião do Peritônio

Fonte: https://www.anatomiaemfoco.com.br/sistema-digestivo-anatomia/estomago-anato-
mia/peritonio/. Acesso em 08/07/2021.

O aparelho digestório é considerado como um tubo recebe o 
líquido secretado por diversas glândulas, a maioria situada em suas 
paredes como as da boca, esôfago, estômago e intestinos (DÂNGELO; 
FATTINI, 2011). Algumas glândulas constituem formações bem in-
dividualizadas, localizando nas proximidades do tubo, como qual se 
comunica através de ductos, que servem para o escoamento de seus 
produtos de elaboração (DRAKE, 2015).

O fígado (Figura 14) é a maior glândula do organismo, e é tam-
bém a mais volumosa víscera abdominal. Sua localização é na região 
superior do abdômen, logo abaixo do diafragma, fi cando mais a di-
reita, isto é, normalmente 2/3 de seu volume estão a direita da linha 
mediana e 1/3 à esquerda. Pesa cerca de 1,500 g e responde por apro-
ximadamente 1/40 do peso do corpo adulto (DÂNGELO; FATTINI, 
2011). O fígado apresenta duas faces: diafragmática e visceral (HALL; 
GUYTON, 2017).
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Figura 14 – Esquema do Fígado Humano.  Esquema do Fígado Humano. 

Fonte: NETTER, 2011.

A Função Digestiva do Fígado é produzir a bile, uma secreção 
verde amarelada, para passar para o duodeno (DÂNGELO; FATTINI, 
2011). A bile é produzida no fígado e armazenada na vesícula biliar, 
que a libera quando gorduras entram no duodeno (RUIZ, 2021). A 
bile emulsiona a gordura e a distribui para a parte distal do intestino 
para a digestão e absorção (DÂNGELO; FATTINI, 2011).

Outras Funções do Fígado são (MOORE, 2014; TORTORA, 
2016):

• Metabolismo dos carboidratos;

• Metabolismo dos lipídios;

• Metabolismo das proteínas;

• Processamento de fármacos e hormônios;

• Excreção da bilirrubina;
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• Excreção de sais biliares;

• Armazenagem;

• Fagocitose;

• Ativação da vitamina D.

A Vesícula Biliar (7 – 10 cm de comprimento) (Figura 15) si-
tua-se na fossa da vesícula biliar na face visceral do fígado. Esta fos-
sa situa-se na junção do lobo direito e do lobo quadrado do fígado 
(RUIZ, 2021). A relação da vesícula biliar com o duodeno é tão íntima 
que a parte superior do duodeno normalmente é manchada com bile 
no cadáver. A vesícula biliar tem capacidade para até 50 ml de bile.

O Ducto Cístico (Figura 15), 4 cm de comprimento, liga a vesí-
cula biliar ao Ducto Hepático comum (união do ducto hepático direito 
e esquerdo) formando o Ducto Colédoco. O comprimento varia de 5 a 
15 cm (RUIZ, 2021). O ducto colédoco desce posterior a parte superior 
do duodeno e situa-se na face posterior da cabeça do pâncreas. No lado 
esquerdo da parte descendente do duodeno, o ducto colédoco entra em 
contato com o ducto pancreático principal (HALL; GUYTON, 2017). 

Figura 15 –Figura 15 – Esquema da Vesícula Biliar e Ducto Cístico 

Fonte: NETTER, 2011.
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O pâncreas (Figura 16) produz através de uma secreção exó-
crina o suco pancreático que entra no duodeno através dos ductos 
pancreáticos, uma secreção endócrina produz glucagon e insulina 
que entram no sangue (HALL; GUYTON, 2017). 

O pâncreas produz diariamente 1200 – 1500 ml de suco pan-
creático (RUIZ, 2021).  O pâncreas é achatado no sentido anteropos-
terior, ele apresenta uma face anterior e outra posterior, com uma 
borda superior e inferior e sua localização é posterior ao estômago. 

O pâncreas apresenta duas faces, uma a Face Diafragmáti-
ca (antero superior) que é convexa e lisa relacionando-se com a cúpu-
la diafragmática e, a  Face Visceral (póstero inferior)  que é irregular-
mente côncava pela presença de impressões viscerais (RUIZ, 2021).

O comprimento varia de 12,5 a 15 cm e seu peso na mulher é 
de 14,95 g e no homem 16,08 g. O pâncreas divide-se em Cabeça (alo-
ja-se na curva do duodeno), Colo, Corpo (dividido em três partes: 
anterior, posterior e inferior) e Cauda (SOBOTTA, 2000). 

Figura 16 – Esquema Anatômico do Pâncreas.Esquema Anatômico do Pâncreas.

Fonte: NETTER, 2011.
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O Pâncreas Funções (HALL; GUYTON, 2017): 

• Dissolver carboidrato: amilase pancreática;
• Dissolver proteínas: (tripsina, quimotripsina, carboxipeptida-

se e elastase);
• Dissolver triglicerídeos nos adultos: lípase pancreática;
• Dissolver ácidos nucleicos: ribonuclease e desoxirribonuclease.
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Você está na disciplina de anatomia de órgãos e sistemas, no 
tópico 4, referente ao estudo do sistema urinário humano.  Antes de 
adentrar no mundo anatômico do sistema urinário, é preciso enten-
der, que o organismo humano, funciona em conjunto e associado com 
os demais sistemas orgânicos. Quaisquer interferências ou anorma-
lidades em outros sistemas do corpo poderão interferir no funciona-
mento do sistema urinário, e desencadear transtornos para todas as 
partes celulares e teciduais, já que este sistema purifi ca e eliminar 
diversas substâncias para o organismo humano.  Então vamos come-
çar os nossos estudos?  

Observe e análise, a fi gura abaixo, proposta pelo autor, vamos lá?

Figura 1 –Figura 1 – Esquema didático do sistema urinário humano. 

Fonte: https://br.freepik.com/vetores-premium/anatomia-dos-rins-humanos-dentro-e-fo-
ra_13798794.htm#page=1&query=sistema%20urin%C3%A1rio%20humano&position=15. 
Acesso em 13 de julho de 2021. 

 SISTEMA  SISTEMA 
 URINÁRIO URINÁRIO
 HUMANO HUMANO
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Agora, responda: Agora, responda: 
• O que você entende pelo funcionamento do O que você entende pelo funcionamento do 

sistema sistema urináriourinário humano? humano?
• E pela função do seu principal órgão, chamado E pela função do seu principal órgão, chamado 

de rim?de rim?

Segundo a Sociedade Brasileira de Nefrologia (2020) os es-
tudos do sistema renal são considerados uma área e especialidade 
da medicina que se dedicada ao diagnóstico e tratamento clínico das 
inúmeras patologias do sistema urinário, principalmente aquelas re-
lacionadas ao rim.

Nosso país é considerado, nos dias atuais, o terceiro maior em 
disfunção da realização do procedimento de diálise mundial. Cada 
dia mais os números crescem em média 9,4% por ano. Os novos casos 
e antigos nos últimos oito anos foram de 141 e 468 indivíduos doentes 
por milhão de população, respectivamente (SOBEN, 2009). 

Atualmente os principais fatores predisponentes para as pa-
tologias do sistema renal são atribuídos para a hipertensão arterial 
sistêmica (35,8%) e o diabetes mellitus (25,7%).

Tortora (2016) afi rma que a maioria dos indivíduos com pato-
logia renal terminal, em âmbito nacional, evoluem para o óbito preco-
cemente antes de começar o tratamento. Vários estímulos e esforços 
estão sendo desenvolvidos por profi ssionais da área da nefrologia e 
pelo governo, para que o diagnóstico seja estabelecido precocemente, 
e ao mesmo tempo, iniciar as medidas terapêuticas clinicas e cuida-
dos efetivos para o restabelecimento da homeostase orgânica.   

Controlar os principais motivos e estabelecer o diagnóstico 
precoce da patologia renal minimizam os custos do tratamento, as-
sim como, o adoecimento e a taxa de morte durante os cuidados ini-
ciais (TORTORA, 2016). 

Cuidar do aparelho renal é sinônimo de se manter distante 
das patologias renais. A medida profi lática mais efetiva é estabelecer 
uma alimentação com menos sódio, ou seja, menos salgada.  
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O sal tem uma funcionabilidade de reter mais liquido e água 
no organismo e isso forçam os rins a executarem as suas funções so-
bre altas pressões desencadeando o desenvolvimento de patologia 
renal aguda ou crônica (GUYTON; HALL, 2017).  E para quem tem 
o diagnóstico de diabetes melitos, como patologia de base, o cuidado 
com a alimentação deve ser redobrado, principalmente em relação ao 
açúcar do organismo.  

Não podemos esquecer que a ingesta de água continua é indis-
pensável. Não podemos esperar fi car com sede para ingerir líquidos 
e água (TORTORA, 2016).  É importante dizer que a sensação de 
sede já tem um signifi cado de possível desidratação. Deve-se tomar 
uma quantidade de 200 ml, em média, a cada hora para estabele-
cer uma fi ltração ideal das substâncias orgânicas para a formação da 
urina e possivelmente eliminar as substâncias tóxicas do organismo 
(GUYTON; HALL, 2017).  

Os indivíduos Idosos, acometidos por patologias do sistema 
cardiovascular, e indivíduos com história clínica, de patologia dos 
rins em familiares, têm grande chance de desenvolver agressões re-
nais e devem ser investigados com métodos de triagem de exames de 
urina e dosagem de creatinina no sangue (TORTORA, 2016).  Esses 
exames são simples, e disponíveis em rede pública e privada, além de 
nos informar, como os rins estão fi siologicamente (GUYTON; HALL, 
2017).

A recomendação é fazer essa triagem de exame a cada uma vez 
por ano. E quem já tem uma história pregressa de problemas renais 
como hipertensão arterial sistêmica ou diabetes melitos, é de no mí-
nimo de seis em seis meses.

O sistema urinário (Figura 10) é composto por órgãos que 
exercem a função de fi ltração do sangue, produzem e eliminam subs-
tâncias toxicas na urina (AFH, 2020). 



100100

 Figura 1 – Figura 1 – Esquema Didático Anatômico do Sistema Urinário

Fo nte: NETTER, 2000. 

Os nossos inúmeros conjuntos de células, obtém da corrente 
sanguínea, os nutrientes para as suas atividades diárias, e excluem, 
também, para a corrente sanguínea, compostos impróprios para se-
rem excretados pelo sistema renal (G UYTON; HALL, 2017). Esses 
compostos químicos são considerados nocivos e precisam ser elimi-
nados para não ocasionarem toxicidade no interior do corpo humano.  

A maioria desses metabolitos é excretada pelos rins, e somen-
te, uma pequena quantidade deles é excretada pelas glândulas sudo-
ríparas na forma de suor.   

O sistema de eliminação (excretor) do corpo humano, também, 
exerce a função de dissociar compostos químicos tóxicos e excreta-lo na 
forma de urina. Esse sistema é constituído pelos principais órgãos da 
fi ltração (rins) e que trabalham, ativamente, selecionando as diversas 
substâncias que compõem o corpo humano (GUYTON; HALL, 2017).

Os compostos que não servem para as células, são lançados 
nos bacinetes renais, na forma de urina, para serem conduzidos até 
túbulos musculares chamados de ureteres, e desde, são conduzidos 
até uma bolsa muscular que tem a função de armazenamento da uri-
na, chamada de bexiga, e desta, até o canal da uretra, para ser expe-
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lida até o meio externo (GUYTON; HALL, 2017). Associado com as 
diversas substâncias químicas que serão eliminadas, o sistema renal, 
também, elimina líquidos indesejáveis e água para o meio externo. 

O corpo humano precisa receber diariamente em média 2 li-
tros de água ou mais por dia, e cada estrutura morfofi siológica que 
compõe o organismo humano, necessitam de porcentagens (Figura 
2) diferenciadas para atender a demanda do funcionamento orgânico, 
por isso devemos ingerir bastante água para manter o corpo saudável 
e eliminar os resíduos indesejados para não desenvolverem disfun-
ções, principalmente, no sistema renal. 

Figura 2 –Figura 2 – Esquema Didático da Porcentagem de Água nos Órgãos 
Humanos 

Fonte: GUYTON; HALL, 2017.

A corrente sanguínea conduz para todas as células, eletróli-
tos, água e moléculas de oxigênio para todas as estruturas vivas para 
manter o corpo em homeostase (DÂNGELO; FATTINI, 2011). Lem-
brando que a água é uns dos componentes ativo e presente na compo-
sição da parte liquida do sangue, chamada de plasma, além de servir 
para o processo de desintoxicação do organismo humano. 

O processo de eliminação de água se faz necessário devido os 
compostos tóxicos estarem dissolvidos na parte liquida do sangue 
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(AFH, 2020). Não podemos esquecer que a eliminação de líquidos em 
uma grande proporção pode ocasionar um distúrbio hidroeletrolítico 
na célula, por isso, existe o processo de reabsorção de líquidos e água 
no sistema renal. O corpo precisa de água e eletrólito na proporção 
ideal para não ocasionar toxicidade orgânica (AFH, 2020).

As moléculas de água fazem parte da constituição de todas 
as estruturas morfofi siológicas ativas do corpo humano (DÂNGELO; 
FATTINI, 2011). Além de fazer parte da composição externa e interna 
dos diversos órgãos e sistemas do organismo humano. Ela é conside-
rada solvente universal e todas as reações bioquímicas orgânicas só 
ocorrem na presença da água. Então fi siologicamente não viveríamos 
sem ter água no organismo (BATISTA, 2018). 

A ingesta das moléculas de água no corpo humano se faz atra-
vés dos alimentos e dos diversos líquidos ingeridos. Além disso, uma 
parte da água que o organismo necessita provém do próprio corpo 
humano, através das inúmeras reações químicas que mantem o orga-
nismo funcionando de forma adequada (DÂNGELO; FATTINI, 2011). 

A corrente sanguínea é composta de inúmeras substâncias 
bioquímicas na qual não necessitamos e podem ser consideradas 
toxicas (perigosas): água em grande quantidade, eletrólitos, células 
inviáveis ou alteradas e partículas ou resíduos dos metabolismos das 
inúmeras células (BATISTA, 2018). Por este motivo devem ser excre-
tadas rapidamente do corpo humano.  

Para melhor compreender, iremos dividir, didaticamente, o 
sistema de eliminação (Figura 3) em estruturas uropoiéticos, com-
postas pelos rins, e estruturas musculares, chamadas de vias uriná-
rias, composta pelos ureteres, bexiga e uretra.
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Figura 3 –Figura 3 – Esquema Didático dos Componentes do Sistema Urinário

Fonte: APC, 2020. 

Iniciaremos os estudos da nefrologia pelas vias urinárias, 
que são consideradas estruturas anatômicas que conduzem a urina, 
produzida pelos rins, para serem eliminadas do organismo humano 
(APC, 2020).  

Os ureteres (Figura 4) são órgãos musculares tubulares que 
conduzem a urina originada pelas estruturas uropoiéticos (os rins) 
até a estrutura celular que tem a função de armazena-la, chamada de 
bexiga (DRAKE, 2015). 

O ureter desenvolvem movimentos chamados de peristálticos 
para impulsionar a urina ao longo do seu trajeto muscular. Estes mo-
vimentos conduzem a urina sem que ela retorne para os rins, desta 
maneira, mesmo que o indivíduo se encontre de cabeça para baixo, a 
urina percorreria normalmente o seu trajeto pelo ureter até a bexiga 
(NETTER, 2011). 

O ureter tem início no interior da estrutura renal, na qual é 
chamado de pelve renal, seguindo em um sentido inferior, e percor-
rendo toda a cavidade do abdome, e logo em seguida, desemborca em 
toda cavidade da pelve humana, para armazenar a urina na cavidade 
interna e inferior da bexiga (DRAKE, 2015). São considerados tubos 
musculares que medem cerca de 30 a 35 cm de comprimento e 6 mm 
de diâmetro. E sua localização tem início na região abdominal, nos 
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rins, por trás dos órgãos do trato gastrointestinal, em sentindo para a 
cavidade pélvica humana (DÂNGELO; FATTINI, 2011).

O ureter é subdividido em três regiões: a primeira região cha-
mada de pelve renal, constituída pela associação dos cálices renais 
maiores, considerada a parte mais larga (dilatada) desse órgão (NE-
TTER, 2011). A segunda região é denominada de parte abdominal, 
maior região, que se prolonga da primeira parte até o fi nal da cavida-
de abdominal, entrando na região pélvica. 

Figura 4 –Figura 4 – Esquema Didático do Ureter Humano

Fonte: DRAKE, 2015

A bexiga urinária (Figura 5) é uma bolsa de tecido muscular 
liso que executam a funcionalidade de armazenamento da urina. 

Estrutura formada por tecido muscular que se distende para 
armazenar aproximadamente 500 a 700 ml de urina, situada direta-
mente anterior ao reto, no homem, e 350 a 500 ml de urina, na mulher, 
e se situa a frente da vagina e abaixo do útero (TORTORA, 2016).

No individuo adulto e idoso, a bexiga se localiza na região pél-
vica, em alguns casos, pode adentrar na cavidade abdominal, quando 
se encontra com quantidade excessiva de urina (APC, 2020).   

As partes que a constitui é o ligamento umbilical, o ápice, o 
corpo, o trígono, colo e o fundo da bexiga. 
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A estrutura de revestimento interno, da bexiga, torna-se lisa, 
no momento em que este órgão de armazenamento se encontra cheio 
de urina.  Existe uma região da bexiga sem a qual iremos denominar 
de trígono da bexiga (TORTORA, 2016).  

Esta região sem rugas é limitada por três ápices: óstios de 
entrada dos ureteres e o óstio de saída da região da uretra. Clinica-
mente é considerada uma região importante sem infecções aparentes 
nessa área (APC, 2020).  

Figura 5 –Figura 5 – Esquema Didático da Bexiga Humana

Fonte: APC, 2020.

           O orifício de saída, da região da bexiga, é formado por 
uma musculatura no formato circular, denominado de esfíncter inter-
no, que exerce um funcionamento de contração involuntária, atuando 
de forma a prevenir o seu esvaziamento (APE, 2019). Na região ana-
tômica inferior ao esfíncter interno, e envolvendo a região superior 
da uretra, se encontra outro músculo, chamado de esfíncter externo, 
na qual é controlado de forma voluntária, permitindo a resistência 
fi siológica miccional (DÂNGELO; FATTINI, 2011).

A via urinária que tem a função de condução da urina da be-
xiga até o meio ambiente é denominada de uretra. Essa via urinária 
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tem o formato tubular, revestida por uma fi na estrutura, chamada de 
mucosa, que armazenam inúmeras quantidades de células secretoras 
de muco (APE, 2019), se conecta ao meio externo pelo óstio externo 
para a eliminação da urina, além de ser considerada diferente no ho-
mem e na mulher (DÂNGELO; FATTINI, 2011).

No homem tem início desde óstio uretral interno da região da 
bexiga e percorre até o óstio uretral externo na extremidade do pênis 
(HALL, 2017). Possui três partes que chamamos de uretra prostática, 
membranosa e a esponjosa, com estruturas diferenciadas. É impor-
tante dizer que no homem, essa via urinária, é constituída por uma 
pequena fenda, chamada de ducto ejaculatório.

Já na mulher, essa via urinária, é considerado um canal, for-
mado por membranas, estreito, que se estende desde a região da be-
xiga desemborcando no orifício externo, na região do vestíbulo. Pos-
sui um diâmetro em média de 6 mm, no seu estado normal (HALL, 
2017). O óstio externo se localiza na região anterior a abertura va-
ginal e 2,5 cm dorsalmente a região da glande do clitóris, além de 
possuir inúmeras estruturas glandulares que se abrem nas próprias 
glândulas da região uretral.  

Os rins (Figura 6) são órgãos considerados uropoiéticos (rim 
direito e rim esquerdo), avermelhados, tem o formato de um grão de 
feijão, localizado na região abdominal entre o peritônio e a parede 
posterior do abdome (HALL, 2017).

Esses órgãos (rins) possuem um coxim gorduroso e estruturas 
teciduais areolar, frouxas, além de tecido peritoneal os envolvendo.  

Além disso, se estendem entre a 11ª costela e o processo trans-
verso da 3ª vértebra da região lombar. Considerados estruturas orgâ-
nicas, chamadas de retroperitoneais, por estarem posicionados por 
trás do peritônio da região do abdome. (APE, 2019). 

O rim tem em média 11,5 cm de comprimento, 5,5 a 8 cm de 
largura e um pouco mais que 2,6 cm de espessura.  O rim da região 
esquerda é considerado um pouco mais longo, e ao mesmo tempo, 
estreito, do que o rim da região direita (NETTER, 2011). 

O peso médio de um rim adulto no homem é de 125g a 175g, 
já na mulher pode varia de 116g a 156g. Não podemos esquecer que o 
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rim da região direita é situado um pouco abaixo do rim da região es-
querda, isso se deve ao tamanho do lobo direito da estrutura hepática 
(fígado) (RUIZ, 2021). 

Exercem diferentes funcionalidades no organismo como, por 
exemplo, a normalização dos compostos eletrolíticos da corrente san-
guínea, normalização da quantidade sanguínea corporal, ajuste do 
fl uxo sanguíneo arterial, ajuste da composição de hidrogênio na cor-
rente sanguínea, liberação de substâncias hormonais e eliminação de 
partículas e drogas estranhas (HALL, 2017). Ainda secretam parte 
do líquido amniótico (no feto) e também funcionam como estrutu-
ra glandular, pois libera uma substância, chamada de eritropoietina, 
responsável por estimular a produção celular vermelha da corrente 
sanguínea na região medular óssea (RUIZ, 2021).  

Figura 6 –Figura 6 – Esquema Didático da Anatomia Externa do Rim Humano. 

Fonte: MOORE, 2014

No interior do rim (Figura 7) observamos uma área chamada 
de córtex renal (extremidade) que possui coloração clara, e uma re-
gião, chamada de medula renal (centro) de coloração escura. 
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Figura 7 –Figura 7 – Esquema Didático da Anatomia Interna dos Rins. 

Fonte: MOORE, 2014

Essas regiões são importantes para o estudo dos rins, devido 
a sua unidade funcional, chamada de néfrons, a qual produz urina, se 
situam na região do córtex e outra parte na medula (RUIZ, 2021).  A 
região medular dos rins é composta de inúmeras unidades coletoras 
de urina. Resumindo, afi rmamos que a produção da urina é na região 
do córtex e a coleta na região da medula. (HALL, 2017).

O córtex renal se localiza quase que totalmente na região pe-
riférica dos rins, mas é observado, também, que outra parte tende a 
ter projeção para a direção da região medular, compondo uma região 
renal, chamada de colunas renais, que se fraccionam na região da 
medula em partes menores, no formato triangular, chamada de pirâ-
mides renais, em média de 9 a 12 em cada rim (RUIZ, 2021).  

Os néfrons possuem estrutura no formato de tubos, que são 
chamados de túbulo coletor, que tem localização ao longo da estru-
tura das pirâmides renais e desemboca a urina através de um óstio 
presente na extremidade das pirâmides, chamadas de papila renal. 

Associados as papilas renais, estão estruturas, chamadas de 
cálices renais menores, estrutura celular que colhem a urina que 
saem das pirâmides renais (DRAKE, 2015). As estruturas dos cálices 
menores se associam em número de três, para compor as estruturas 
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renais, chamadas de cálices maiores, que por sua vez se associam e 
compõe a região da pelve renal. 

Os rins excretam os resíduos da corrente sanguínea através 
néfrons (Figura 8). Cada néfron é constituído por duas partes, cha-
madas de cápsula glomerular (ou cápsula de Bowman) e os túbulos 
renais (HALL, 2017). 

A urina é formada na estrutura dos fi ltros renais, e ocorre em 
duas etapas: a primeira chamada de fi ltração glomerular e a segun-
da, chamada de reabsorção renal. 

A urina é um liquido, de coloração amarelada, ou ainda, po-
dendo ser transparente, constituída nos órgãos uropoiéticos, com a 
fi nalidade de conduzir as diversas excretas, das inúmeras células e 
tecidos do organismo humano, para ser expelida para fora do corpo. 
Tem uma composição de 95% de água e 5% de resíduos e eletrólitos 
como, por exemplo, ureia, toxinas, cloro, magnésio, potássio, sódio, 
cálcio, entre outros, que se encontram dissolvidos na urina (HALL, 
2017). É normal também, serem excretadas substâncias benéfi cas, 
porém as mesmas podem estar em excesso no organismo e por este 
motivo o corpo tende a se livrar delas (RUIZ, 2021).  

É a perda súbita da capacidade de seus rins fi ltrarem resíduos, 
sais e líquidos do sangue. Quando isso acontece, os resíduos podem 
chegar a níveis perigosos e afetar a composição química do seu san-
gue, que pode fi car fora de equilíbrio (ZIERI, 2014). 

Também chamada de lesão renal aguda, a insufi ciência é co-
mum em pacientes que já estão no hospital com alguma outra condição 
(HALL, 2017). Pode desenvolver-se rapidamente ao longo de algumas 
horas ou mais lentamente, durante alguns dias. Pessoas que estão gra-
vemente doentes e necessitam de cuidados intensivos estão em maior 
risco de desenvolver insufi ciência renal aguda (ZIERI, 2014).

Insufi ciência renal aguda pode ser fatal e requer tratamento 
intensivo. No entanto, pode ser reversível. Tudo depende do estado de 
saúde do paciente.

As estruturas dos túbulos renais são reconhecidas como túbu-
lo contorcido proximal, alça de Henle e túbulo contorcido distal (ZIE-
RI, 2014). No interior da estrutura cápsula glomerular adentra uma 
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ramifi cação da artéria renal, que se divide e forma um emaranhado 
de vasos (capilares) denominados de glomérulo renal (TORTORA, 
2016). 

A cápsula glomerular se projeta nas estruturas chamadas de 
túbulo contorcido proximal, que se projeta em uma estrutura em for-
ma de “U” chamada alça de Henle.  Dessa projeção em forma “U” 
segue outra estrutura, chamada de túbulo contorcido distal (TORTO-
RA, 2016). 

Figura 8 –Figura 8 – Esquema Didático da Anatomia do Nefrom. 

Fonte: TORTORA, 2016. 

As estruturas dos túbulos renais são reconhecidas como túbu-
lo contorcido proximal, alça de Henle e túbulo contorcido distal. No 
interior da estrutura cápsula glomerular adentra uma ramifi cação da 
artéria renal, que se divide e forma um emaranhado de vasos (capila-
res) denominados de glomérulo renal (RUIZ, 2021).  
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A cápsula glomerular se projeta nas estruturas chamadas de 
túbulo contorcido proximal, que se projeta em uma estrutura em for-
ma de “U” chamada alça de Henle.  Dessa projeção em forma “U” 
segue outra estrutura, chamada de túbulo contorcido distal. 

A produção de urina nos rins é controla por um hormônio de-
nominado ADH (hormônio antidiurético) produzido no hipotálamo, 
estrutura localizada no encéfalo e armazenado na glândula hipófi se 
(GUYTON; HALL, 2017). Além do ADH, há outro hormônio partici-
pante do equilíbrio hidro e iônico do organismo: a aldosterona, pro-
duzida nas glândulas suprarrenais (MOORE, 2014). Ela aumenta a 
reabsorção ativa de sódio nos rins, possibilitando maior retenção de 
água no organismo.

O controle da pressão (Figura 9) arterial sanguínea também 
é uma função dos rins, estes órgãos controlam as concentrações de 
sódio e a quantidade de líquido no corpo (TORTORA, 2016). 

Segundo o Moore (2014) quando ocorre uma queda na pressão 
arterial os capilares renais são os primeiros a detectar esta situação 
e secretam: 

• Uma substância chamada renina, a qual estimula a transfor-
mação do angiotensinogênio (substância inativa presente no 
plasma sanguíneo) em angiotensina I, esta por sua vez é trans-
formada em angiotensina II pela ECA (enzima conversora de 
angiotensina); 

• A angiotensina II é um potente vasoconstritor, fazendo com 
que ocorra a elevação da pressão arterial e o mau funciona-
mento dos rins pode produzir renina em excesso causando 
muitas vezes a hipertensão.
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Figura 9 –Figura 9 – Esquema Didático do Controle da Pressão Arterial. 

Fonte: MOORE, 2014. 

O rim tem um papel fundamental na homeostase (Figura 9) 
do nosso corpo, por exemplo, fi ltrando líquidos corporais para elimi-
nar substâncias tóxicas ao organismo e regulando o equilíbrio ácido 
básico (MOORE, 2014). Por serem semelhantes, muitos confundem 
os termos fi ltração, reabsorção, secreção e excreção (HALL, 2017).

A fi ltração renal é a primeira etapa, que ocorre quando o san-
gue passa pelo rim, mais especifi camente no glomérulo. A diferen-
ça de pressão faz com que as substâncias saiam dos vasos do glo-
mérulo e passem para a cápsula de Bowman, formando o fi ltrado 
glomerular (HALL, 2017). Esse processo não é seletivo, passando 
todas as moléculas e substâncias pequenas e fi cando retidas as ma-
cromoléculas (RUIZ, 2021).  

O papel da reabsorção é de recuperar as moléculas que foram 
fi ltradas, mas são essenciais ao organismo e devem retornar para a cir-
culação (TORTORA, 2016). Esse processo acontece, principalmente, 
no túbulo proximal do néfron. São exemplos dessas moléculas: ami-
noácidos, glicose, ureia, sódio e água (DÂNGELO; FATTINI, 2011).
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Figura 9 –Figura 9 – Esquema Didático da Homeostase Renal. 

Fonte: TORTORA, 2016. 

Do mesmo modo que existem moléculas que devem retornar 
à circulação, existem as que precisam ser eliminadas, mas não são 
fi ltradas. O papel da secreção é remover essas moléculas (TORTORA, 
2016). A remoção de íons hidrogênio, potássio e amônia estão entre 
os processos de secreção mais importantes. Medicamentos e macro-
moléculas também são secretados.

Depois desses três processos, citados anteriormente, a urina 
está formada e pronta para ser eliminada, sendo primeiramente ar-
mazenada na bexiga. A excreção ocorre quando a urina é eliminada 
do corpo, através da micção.

De forma detalhada podemos considera que o sangue penetra 
no glomérulo a uma pressão elevada. Uma grande parte da fração lí-
quida do sangue é fi ltrada por pequenos poros no glomérulo, fi cando 
na circulação as células sanguíneas e a maioria das moléculas, como 
as proteínas (HALL, 2017). 

O líquido claro e fi ltrado penetra no espaço de Bowman e pas-
sa para o túbulo proveniente da cápsula de Bowman (TORTORA, 
2016). Em adultos saudáveis, cerca de 180 litros (47 galões) de líquido 
são fi ltrados pelos túbulos do rim todos os dias. 

Quase todo esse líquido (e os eletrólitos nele contidos) é rea-
bsorvido pelo rim. Somente cerca de 1 a 2% do líquido é excretado 
como urina (TORTORA, 2016). Para que esta reabsorção ocorra, par-
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tes diferentes do néfron ativamente secretam e reabsorvem eletró-
litos diferentes, que levarão junto à água e outras partes do néfron, 
variando sua permeabilidade à água, permitindo que mais ou menos 
água volte à circulação (HALL, 2017). 

Na primeira parte do túbulo (túbulo contornado proximal), a 
maior parte do sódio, água, glicose e outras substâncias fi ltradas são 
reabsorvidas e, posteriormente, reincorporadas ao sangue. 

Na parte seguinte do túbulo (a alça de Henle), sódio, potás-
sio e cloreto são bombeados para fora (reabsorvidos). Dessa forma, o 
líquido restante fi ca cada vez mais diluído (HALL, 2017). Este líqui-
do diluído passa pela parte seguinte do túbulo (o túbulo contornado 
distal), onde a maior parte do sódio remanescente é bombeada para 
fora em troca de potássio e ácido, que são bombeados para o interior 
(DÂNGELO; FATTINI, 2011).

O líquido dos túbulos de vários néfrons entra em um tubo co-
letor. Nos tubos coletores, o líquido pode permanecer diluído ou a 
água pode ser absorvida do líquido e devolvida ao sangue, deixando 
a urina mais concentrada (GUYTON; HALL, 2017). A reabsorção de 
água é regulada pelo hormônio antidiurético (produzido pela glându-
la pituitária) e outros hormônios. 

Esses hormônios ajudam a regular a função renal e a controlar 
a composição da urina para manter o equilíbrio hídrico e eletrolíti-
co no organismo (DÂNGELO; FATTINI, 2011).

À medida que o organismo metaboliza os alimentos, certos re-
síduos são criados e esses produtos precisam ser removidos do corpo. 
Um dos principais resíduos é a ureia, que tem origem no metabolismo 
da proteína (HALL, 2017).  

A ureia passa livremente através dos glomérulos para o líqui-
do tubular e, como não é reabsorvida, é passada para a urina.

Outras substâncias indesejáveis incluem resíduos metabóli-
cos, como ácidos, muitas toxinas e medicamentos, são ativamente se-
cretados na urina pelas células no túbulo renal (e dá à urina seu odor 
característico) (DÂNGELO; FATTINI, 2011).
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Encontramos na espécie humana diferenças anatômicas se-
xuais entre homem e mulher que são muito relevantes para a pro-
criação da espécie (DÂNGELO; FATTINI, 2011). A célula reprodutora 
masculina recebe o nome de espermatozoide e a célula feminina é 
conhecida como óvulo (GUYTON; HALL, 2017). 

Tanto o espermatozoide como o óvulo caracterizam-se por 
apresentar somente a metade do número de cromossomos encontra-
dos normalmente nas células que constituem o corpo humano. 

Os cromossomos são partículas incumbidas da transmissão 
dos caracteres hereditários e que entram na constituição dos núcleos 
celulares (DÂNGELO; FATTINI, 2011). Admitindo-se que as células 
humanas apresentam 46 cromossomos, tanto os espermatozoides 
como os óvulos apresentam somente 23 cromossomos cada um deles, 
o que nos leva a deduzir que as células reprodutoras são na realidade 
hemi-células, sendo necessário à conjugação de duas delas para que 
se constitua uma célula básica, denominada ovo.  O ovo resulta da 
fusão do espermatozoide com o óvulo (GUYTON; HALL, 2017).

 SISTEMA REPRODUTOR MASCULINO SISTEMA REPRODUTOR MASCULINO

Os órgãos do sistema genital masculino são os testículos 
(gônadas masculinas), um sistema de ductos (ducto deferente, duc-
to ejaculatório e uretra), as glândulas sexuais acessórias (próstata, 
glândula bulbouretral e vesículas seminais) e diversas estruturas de 

 SISTEMA  SISTEMA 
 REPRODUTOR REPRODUTOR

 HUMANO HUMANO
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suporte, incluindo o escroto e o pênis (MOORE, 2014). Os testícu-
los (gônadas masculinas) produzem esperma e secretam hormônios 
(testosterona). O sistema de ductos transporta e armazena esperma, 
auxiliando na maturação e o conduz para o exterior. O sêmen contém 
esperma mais as secreções das glândulas sexuais acessórias (TOR-
TORA, 2016).

O SISTEMA REPRODUTOR MASCULINO É FORMADO POR: O SISTEMA REPRODUTOR MASCULINO É FORMADO POR: 

• Testículos ou gônadas 
• Vias espermáticas: epidídimo, canal deferente, uretra. 
• Pênis 
• Escroto 
• Glândulas anexas: próstata, vesículas seminais, glândulas 

bulbouretrais. 
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Figura 02:Figura 02: Representação esquematizada dos órgãos reprodutores 
masculinos. 

Fonte: ZIERI, 2014. 

Testículos:Testículos: são as gônadas masculinas. Cada testículo é 
composto por um emaranhado de tubos, os ductos seminíferos, esses 
ductos são formados pelas células de Sértoli (ou de sustento) e pelo 
epitélio germinativo, onde ocorrerá a formação dos espermatozoides 
(ZIERI, 2014).  Em meio aos ductos seminíferos, as células intersti-
ciais ou de Leydig (nomenclatura antiga) produzem os hormônios se-
xuais masculinos, sobretudo a testosterona, responsáveis pelo desen-
volvimento dos órgãos genitais masculinos e dos caracteres sexuais 
secundários RUIZ, 2021: 

• Estimulam os folículos pilosos para que façam crescer a barba 
masculina e o pelo pubiano. 

• Estimulam o crescimento das glândulas sebáceas e a elabora-
ção do sebo. 

• Produzem o aumento de massa muscular nas crianças duran-
te a puberdade, pelo aumento do tamanho das fi bras muscu-
lares. 

• Ampliam a laringe e torna mais grave a voz. 
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• Fazem com que o desenvolvimento da massa óssea seja maior, 
protegendo contra a osteoporose.

Epidídimos:Epidídimos: são dois tubos enovelados que partem dos tes-
tículos, onde os espermatozoides são armazenados (RUIZ, 2021).

Canais deferentes: são dois tubos que partem dos testículos, 
circundam a bexiga urinária e unem-se ao ducto ejaculatório, onde 
desembocam as vesículas seminais. 

Vesículas seminais:Vesículas seminais: responsáveis pela produção de um 
líquido, que será liberado no ducto ejaculatório que, juntamente com 
o líquido prostático e espermatozoides, entrarão na composição do 
sêmen (GUYTON; HALL, 2017). O líquido das vesículas seminais 
age como fonte de energia para os espermatozoides e é constituído 
principalmente por frutose, apesar de conter fosfatos, nitrogênio não 
proteico, cloretos, colina (álcool de cadeia aberto considerado como 
integrante do complexo vitamínico B) e prostaglandinas (hormônios 
produzidos em numerosos tecidos do corpo (RUIZ, 2021). Algumas 
prostaglandinas atuam na contração da musculatura lisa do útero na 
dismenorreia – cólica menstrual, e no orgasmo; outras atuam pro-
movendo vasodilatação em artérias do cérebro, o que talvez justifi que 
as cefaleias – dores de cabeça – da enxaqueca. São formados a partir 
de ácidos graxos insaturados e podem ter a sua síntese interrompida 
por analgésicos e anti-infl amatórios) (TORTORA, 2016).

Próstata: Próstata: glândula localizada abaixo da bexiga urinária. 
Secreta substância alcalina que neutralizam a acidez da urina e ativa 
os espermatozoides (GUYTON; HALL, 2017). 

Glândulas Bulbo Uretrais ou de CowperGlândulas Bulbo Uretrais ou de Cowper (TOR-
TORA, 2016): sua secreção transparente é lançada dentro da uretra 
para limpá-la e preparar a passagem dos espermatozoides. Também 
tem função na lubrifi cação do pênis durante o ato sexual.

PênisPênis (Figura 3): é considerado o principal órgão do aparelho 
sexual masculino, sendo formado por dois tipos de tecidos cilíndri-
cos: dois corpos cavernosos e um corpo esponjoso (envolve e prote-
ge a uretra) (DÂNGELO; FATTINI, 2011). Na extremidade do pênis 
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encontra-se a glande - cabeça do pênis, onde podemos visualizar a 
abertura da uretra. Com a manipulação da pele que a envolve - o pre-
púcio - acompanhado de estímulo erótico, ocorre a inundação dos 
corpos cavernosos e esponjoso, com sangue, tornando-se rijo, com 
considerável aumento do tamanho (ereção) (DÂNGELO; FATTINI, 
2011). 

O prepúcio deve ser puxado e higienizado a fi m de se retirar 
dele o esmegma (uma secreção sebácea espessa e esbranquiçada, com 
forte odor, que consiste principalmente em células epiteliais desca-
madas que se acumulam debaixo do prepúcio) (TORTORA, 2016). 
Quando a glande não consegue ser exposta devido ao estreitamento 
do prepúcio, diz-se que a pessoa tem fi mose.

A uretra é comumente um canal destinado para a urina, mas 
os músculos na entrada da bexiga se contraem durante a ereção para 
que nenhuma urina entre no sêmen e nenhum sêmen entre na bexiga. 
Todos os espermatozoides não ejaculados são reabsorvidos pelo cor-
po dentro de algum tempo (DÂNGELO; FATTINI, 2011).

Figura 03:Figura 03: Representação esquematizada do pênis humano. 

Fonte: ZIERI, 2014. 
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Saco Escrotal ou Bolsa Escrotal ou Escroto:Saco Escrotal ou Bolsa Escrotal ou Escroto:
Um espermatozoide leva cerca de 70 dias para ser produzido. Eles 
não podem se desenvolver adequadamente na temperatura normal 
do corpo (36,5°C). Assim, os testículos se localizam na parte externa 
do corpo, dentro da bolsa escrotal, que tem a função de termorregu-
lação (aproximam ou afastam os testículos do corpo), mantendo-os a 
uma temperatura geralmente em torno de 1 a 3 °C abaixo da corporal 
(ZIERI, 2014).

 SISTEMA REPRODUTOR FEMININO SISTEMA REPRODUTOR FEMININO 
O sistema reprodutor feminino (Figura 4) é constituído por dois 

ovários, duas tubas uterinas (trompas de Falópio), um útero, uma vagina, 
uma vulva. Ele está localizado no interior da cavidade pélvica. A pelve 
constitui um marco ósseo forte que realiza uma função protetora (GUY-
TON; HALL, 2017). 

A vagina é um canal de 8 a 10 cm de comprimento, de paredes elás-
ticas, que liga o colo do útero aos genitais externos. Contém de cada lado de 
sua abertura, porém internamente, duas glândulas denominadas glândulas 
de Bartholin, que secretam um muco lubrifi cante (NETTER, 2011).  

A entrada da vagina é protegida por uma membrana circular - o 
hímen - que fecha parcialmente o orifício vulvo-vaginal e é quase sempre 
perfurado no centro, podendo ter formas diversas. Geralmente, essa mem-
brana se rompe nas primeiras relações sexuais (GUYTON; HALL, 2017). 

A vagina é o local onde o pênis deposita os espermatozoides 
na relação sexual. Além de possibilitar a penetração do pênis, possi-
bilita a expulsão da menstruação e, na hora do parto, a saída do bebê.
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Figura 04:Figura 04: Representação esquematizada do pênis humano. 

Fonte: ZIERI, 2014. 

A genitália externa ou vulvagenitália externa ou vulva (Figura 5) é delimitada 
e protegida por duas pregas cutaneomucosas intensamente irrigadas 
e inervadas - os grandes lábios. Na mulher reprodutivamente madu-
ra, os grandes lábios são recobertos por pelos pubianos. Mais inter-
namente, outra prega cutaneomucosa envolve a abertura da vagina 
- os pequenos lábios - que protegem a abertura da uretra e da vagina 
(NETTER, 2011). Na vulva também está o clitóris, formado por tecido 
esponjoso erétil, homólogo ao pênis do homem.

Ovários:Ovários: são as gônadas femininas. Produzem estróge-
no e progesterona, hormônios sexuais femininos que serão vistos 
mais adiante (DÂNGELO; FATTINI, 2011). No fi nal do desenvolvi-
mento embrionário de uma menina, ela já tem todas as células que 
irão transformar-se em gametas nos seus dois ovários. Estas células 
- os ovócitos primários - encontram-se dentro de estruturas denomi-
nadas folículos de Graaf  ou folículos ovarianos (NETTER, 2011).
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Figura 05:Figura 05: Representação esquematizada da genitália externa ou 
vulva humana. 

Fonte: NETTER, 2011.  

A partir da adolescência, sobre ação hormonal, os folículos 
ovarianos começam a crescer e a desenvolver (DRAKE, 2015).  Os 
folículos em desenvolvimento secretam o hormônio estrógeno. 

Mensalmente, apenas um folículo geralmente completa o de-
senvolvimento e a maturação, rompendo-se e liberando o ovócito 
secundário (gameta feminino): fenômeno conhecido como ovulação 
(DÂNGELO; FATTINI, 2011). Após seu rompimento, a massa celular 
resultante transforma-se em corpo lúteo ou amarelo, que passa a se-
cretar os hormônios progesterona e estrógeno.  Com o tempo, o corpo 
lúteo regride e converte-se em corpo albicans ou corpo branco, uma 
pequena cicatriz fi brosa que irá permanecer no ovário (TORTORA, 
2016).

O gameta feminino liberado na superfície de um dos ovários 
é recolhido por fi nas terminações das tubas uterinas - as fímbrias.  

Tubas uterinas, ovidutos ou trompas de Faló-Tubas uterinas, ovidutos ou trompas de Faló-
piopio (Figura 6): são dois ductos que unem o ovário ao útero. Seu epi-
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télio de revestimento é formado por células ciliadas. Os batimentos 
dos cílios microscópicos e os movimentos peristálticos das tubas ute-
rinas impelem o gameta feminino até o útero (TORTORA, 2016).  

Útero:Útero: órgão oco situado na cavidade pélvica anteriormente 
à bexiga e posteriormente ao reto, de parede muscular espessa (mio-
métrio) e com formato de pera invertida (DRAKE, 2015). É reves-
tido internamente por um tecido vascularizado rico em glândulas - o 
endométrio.

Figura 06: Figura 06: Representação esquematizada da genitália externa  e 
interna feminina humana.  

Fonte: DRAKE, 2015. 

A menstruação é uma descamação do endométrio (membrana 
que reveste a cavidade do útero, em vermelho na fi gura), acompanha-
da de saída de sangue. Isto ocorre porque os ovários reduzem muito 
a secreção de hormônios, e estes, por vários mecanismos, reduzem 
o estímulo ao endométrio, cujas células morrem e descamam (TOR-



127127

TORA, 2016). O primeiro dia do ciclo menstrual é o dia de início da 
menstruação, não importando quantos dias ela dure.

Ainda enquanto o endométrio descama o hormônio FSH (folí-
culo estimulante) começa a ser secretado em maior quantidade pela 
hipófi se (glândula situada no cérebro), fazendo com que se desenvol-
vam os folículos ovarianos (bolsas de líquido que contém os óvulos ou 
oócitos) (TORTORA, 2016). Perto do 7º dia do ciclo, o FSH começa 
a diminuir e, com a falta desse hormônio, alguns folículos param de 
crescer e morrem. Por isso, em cada ciclo menstrual, de todos aqueles 
folículos recrutados (que começam a crescer), apenas um (raramente 
dois) se desenvolve até o fi m e vai ovular (DÂNGELO; FATTINI, 2011).

O folículo começa a crescer mais ou menos a partir do sétimo 
dia do ciclo. Durante seu crescimento, secretas quantidades cada vez 
maiores de estradiol, que é um hormônio feminino. Este hormônio 
produz as seguintes alterações na mulher (RUIZ, 2021): 

• Estimula o crescimento do endométrio: depois da menstrua-
ção, o endométrio é muito fi no. 

• Conforme a secreção de estradiol vai aumentando, começa a se 
tornar espesso e se preparar para a implantação do embrião. 

• Estimula a secreção de muco pelo canal cervical: quanto mais 
estradiol é secretado, mais o muco tende a fi car receptivo ao 
espermatozoide. 

Quando a quantidade de estradiol no sangue é máxima, o en-
dométrio atinge também o máximo crescimento e o muco se torna 
ótimo para ser penetrado pelo espermatozoide (RUIZ, 2021). Nessa 
ocasião, é estimulada a secreção de um hormônio da hipófi se: o hor-
mônio luteinizante (LH).

O LH aumenta muito depressa no sangue e atinge o máximo 
(pico de LH). Algumas horas após, ocorre à ovulação. Muito do LH 
secretado é retirado pelos rins e sai na urina. Por isso, a medida de 
LH na urina pode ser utilizada para detectar um período muito pró-
ximo da ovulação (DÂNGELO; FATTINI, 2011).
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Em média, a ovulação ocorre no décimo quarto dia do ciclo 
menstrual (mas pode ocorrer antes ou depois, sem que isso impeça a 
gravidez). 

Após a ovulação, o folículo se transforma numa estrutura cha-
mada corpo lúteo, e passa a fabricar, além do estradiol, o hormônio 
progesterona, que vai terminar o preparo do endométrio para a im-
plantação do embrião (DÂNGELO; FATTINI, 2011).

 Mais ou menos entre o sexto e o oitavo dias após a ovulação, 
o nível de progesterona no sangue atinge o máximo, e a medida deste 
hormônio no sangue, se for baixa, é causa de infertilidade. Ainda não 
se conhece com toda a precisão o dia da implantação do embrião: 
parece acontecer de cinco a dez dias após a ovulação. Se não ocorre 
implantação, então a progesterona e o estradiol param de ser fabri-
cado pelo corpo lúteo, seu nível diminui no sangue e se inicia outra 
menstruação (RUIZ, 2021). 

No esquema abaixo entenda toda a regulação do ciclo mens-
trual humano (Figura 7):
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Fonte: https://www.drcarlos.med.br/artigo_003.html. Acesso em 29 de agosto de 2021. 

Agora, observe, criteriosamente, o resumo didático do sistema 
reprodutor feminino (Figura 8):
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 SISTEMA NERVOSO E  SISTEMA NERVOSO E 
ÓRGÃOS DOS SENTIDOS ÓRGÃOS DOS SENTIDOS 

DOS SERES HUMANOSDOS SERES HUMANOS

 SISTEMA NERVOSO HUMANO  SISTEMA NERVOSO HUMANO 

O sistema nervoso,  juntamente com o sistema endócrino, ca-
pacitam o organismo a perceber as variações do meio (interno e ex-
terno), a difundir as modifi cações que essas variações produzem e a 
executar as respostas adequadas para que seja mantido o equilíbrio 
interno do corpo (homeostase). São os sistemas envolvidos na coor-
denação e regulação das funções corporais (TORTORA, 2016).

No sistema nervoso diferenciam-se duas linhagens celulares: 
os neurônios e as células da glia (ou da neuroglia). Os neurônios (Fig-
ura 1) são as células responsáveis pela recepção e transmissão dos 
estímulos do meio (interno e externo), possibilitando ao organismo a 
execução de respostas adequadas para a manutenção da homeostase. 

Para exercerem tais funções, contam com duas propriedades 
fundamentais:  a irritabilidade (também denominada excitabilidade 
ou responsividade) e a condutibilidade. Irritabilidade é a capacidade 
que permite a uma célula responder a estímulos, sejam eles internos 
ou externos (TORTORA, 2016).

Portanto, irritabilidade não é uma resposta, mas a proprie-
dade que torna a célula apta a responder. Essa propriedade é ineren-
te aos vários tipos celulares do organismo. No entanto, as respostas 
emitidas pelos tipos celulares distintos também diferem umas das 
outras. 
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Figura 01: Figura 01: Representação esquematizada do neurônio humano. 

Fonte: https://www.unifal-mg.edu.br/histologiainterativa/tecido-nervoso/. Acesso em 29 de 
agosto de 2021.

A resposta emitida pelos neurônios assemelha-se a uma cor-
rente elétrica transmitida  ao longo de um fi o condutor: uma vez ex-
citados pelos estímulos, os neurônios transmitem essa onda de ex-
citação - chamada de impulso nervoso - por toda a sua extensão em 
grande velocidade e em um curto espaço de tempo. Esse fenômeno 
deve-se à propriedade de condutibilidade (RUIZ, 2021).  

Para compreendermos melhor as funções de coordenação e 
regulação exercidas pelo sistema nervoso, precisamos primeiro con-
hecer a estrutura básica de um neurônio e como a mensagem nervosa 
é transmitida (MOORE, 2014).

Os dendritos são prolongamentos geralmente muito ramifi ca-
dos e que atuam como receptores de estímulos, funcionando, portan-
to, como “antenas” para o neurônio. Os axônios são prolongamentos 
longos que atuam como condutores dos impulsos nervosos. Os axô-
nios podem se ramifi car e essas ramifi cações são chamadas de colat-
erais. Todos os axônios têm um início (cone de implantação), um meio 
(o axônio propriamente dito) e um fi m (terminal axonal ou botão ter-
minal) (RUIZ, 2021). 
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Figura 02:Figura 02: Representação esquematizada do sentindo da trans-
missão do neurônio humano.

Fonte: https://www.unifal-mg.edu.br/histologiainterativa/tecido-nervoso/. Acesso em 29 de 
agosto de 2021.

O terminal axonal é o local onde o axônio entra em contato 
com outros neurônios e/ou outras células e passa a informação (im-
pulso nervoso) para eles (TORTORA, 2016). A região de passagem do 
impulso nervoso de um neurônio para a célula adjacente chama-se 
sinapse (Figura 3) . Às vezes os axônios têm muitas ramifi cações em 
suas regiões terminais e cada ramifi cação forma uma sinapse com 
outros dendritos ou corpos celulares. Estas ramifi cações são chama-
das coletivamente de arborização terminal (MOORE, 2014).

Figura 03:Figura 03: Representação esquematizada da sinapse entre os neu-
rônios humanos 

Fonte: https://conhecimentocientifi co.r7.com/sinapse/. Acesso em 29 de agosto de 2021. 
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Sinapse é um tipo de junção especializada em que um termi-
nal axonal faz contato com outro neurônio ou tipo celular (RUIZ, 
2021). As sinapses podem ser elétricas ou químicas (maioria).  As si-
napses elétricas, mais simples e evolutivamente antigas, permitem 
a transferência direta da corrente iônica de uma célula para outra 
(MOORE, 2014).

Via de regra, a transmissão sináptica no sistema nervoso hu-
mano maduro é química. As membranas pré e pós-sinápticas são se-
paradas por uma fenda com largura de 20 a 50nm - a fenda sináptica.  
A passagem do impulso nervoso nessa região é feita, então, por subs-
tâncias químicas: os neurohormônios, também chamados mediado-
res químicos ou neurotransmissores, liberados na fenda sináptica 
(MOORE, 2014).

O terminal axonal típico contém dúzias de pequenas vesículas 
membranosas esféricas que armazenam neurotransmissores - as ve-
sículas sinápticas (TORTORA, 2016). As sinapses químicas também 
ocorrem nas junções entre as terminações dos axônios e os músculos; 
essas junções são chamadas placas motoras ou junções neuromuscu-
lares.

 NEUROTRANSTRAMISSOR NEUROTRANSTRAMISSOR 

O mediador químico adrenalina, além de servir como neuro-
transmissor no encéfalo,  também é liberado pela glândula adrenal 
para a circulação sanguínea (TORTORA, 2016).

Abaixo são citadas as funções específi cas de alguns neuro-
transmissores (HALL; GUYTON, 2017) : 

• Endorfinas e encefalinas: Endorfinas e encefalinas: bloqueiam a dor, agindo na-
turalmente no corpo como analgésicos. 

• Dopamina:Dopamina: neurotransmissor inibitório derivado da tiro-
sina. Produz sensações de satisfação e prazer. Os neurônios 
dopaminérgicos podem ser divididos em três subgrupos com 
diferentes funções. 



136136

O primeiro grupo regula os movimentos: uma defi ciência de 
dopamina neste sistema provoca a doença de Parkinson, caracteri-
zada por tremuras, infl exibilidade, e outras desordens motoras, e em 
fases avançadas pode verifi car-se demência. 

O segundo grupo, o mesolímbico, funciona na regulação do 
comportamento emocional. O terceiro grupo, o mesocortical, pro-
jeta-se apenas para o córtex pré-frontal. Esta área do córtex está 
envolvida em várias funções cognitivas, memória, planejamento de 
comportamento e pensamento abstrato, assim como em aspectos 
emocionais, especialmente relacionados com o stress. Distúrbios nos 
dois últimos sistemas estão associados com a esquizofrenia. 

• Serotonina:Serotonina: neurotransmissor derivado do triptofano, re-
gula o humor, o sono, a atividade sexual, o apetite, o ritmo 
circadiano, as funções neuroendócrinas, temperatura corpo-
ral, sensibilidade à dor, atividade motora e funções cognitivas.

Atualmente vem sendo intimamente relacionada aos transtor-
nos do humor, ou transtornos afetivos e a maioria dos medicamen-
tos chamados antidepressivos agem produzindo um aumento da dis-
ponibilidade dessa substância no espaço entre um neurônio e outro 
(HALL; GUYTON, 2017). Tem efeito inibidor da conduta e modulador 
geral da atividade psíquica. Infl ui sobre quase todas as funções ce-
rebrais, inibindo-a de forma direta ou estimulando o sistema GABA 
(TORTORA, 2016).

• GABA (ácido gama-aminobutirico):GABA (ácido gama-aminobutirico): principal neuro-
transmissor inibitório do SNC. Ele está presente em quase to-
das as regiões do cérebro, embora sua concentração varie con-
forme a região. Está envolvido com os processos de ansiedade. 

Seu efeito ansiolítico seria fruto de alterações provocadas em 
diversas estruturas do sistema límbico, inclusive a amígdala e o hipo-
campo (HALL; GUYTON, 2017).
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A inibição da síntese do GABA ou o bloqueio de seus neuro-
transmissores no SNC, resultam em estimulação intensa, manifesta-
da através de convulsões generalizadas.  Ácido glutâmico ou glutama-
to: principal neurotransmissor estimulador do SNC. A sua ativação 
aumenta a sensibilidade aos estímulos dos outros neurotransmisso-
res (TORTORA, 2016).

De acordo com suas funções na condução dos impulsos, os 
neurônios podem ser classifi cados em (DÂNGELO; FATTINI, 2011):

• Neurônios receptores ou sensitivos (aferen-Neurônios receptores ou sensitivos (aferen-
tes):tes): são os que recebem estímulos sensoriais e conduzem o 
impulso nervoso ao sistema nervoso central. 

• Neurônios motores ou efetuadores (eferen-Neurônios motores ou efetuadores (eferen-
tes):tes): transmitem os impulsos motores (respostas ao estímulo). 

• Neurônios associativos ou interneurônios:Neurônios associativos ou interneurônios: es-
tabelecem ligações entre os neurônios receptores e os neurô-
nios motores.

As células da neuróglia cumprem a função de sustentar, pro-
teger, isolar e nutrir os neurônios (DRAKE, 2015). Há diversos tipos 
celulares, distintos quanto à morfologia, a origem embrionária e às 
funções que exercem. Distinguem-se, entre elas, os astrócitos, oligo-
dendrocitos e micróglia. Têm formas estreladas e prolongações que 
envolvem as diferentes estruturas do tecido (DÂNGELO; FATTINI, 
2011).

 SISTEMA NERVOSO: CLASSIFICACÃO SISTEMA NERVOSO: CLASSIFICACÃO

O Sistema Nervoso (Figura 04) recebe, analisa e integra in-
formações. É o local onde ocorre a tomada de decisões e o envio de 
ordens, além disso,  carrega informações dos órgãos sensoriais para 
o sistema nervoso central e do sistema nervoso central para os órgãos 
efetores (músculos e glândulas) (DÂNGELO; FATTINI, 2011).
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Figura 04: Figura 04: Representação esquematizada da classifi cação do sis-
tema nervoso. 

Fonte: DRAKE, 2015. 

O Sistema nervoso central (SNC) divide-se em encéfalo (Figu-
ra 05)  e medula. O encéfalo corresponde ao telencéfalo (hemisférios 
cerebrais), diencéfalo (tálamo e hipotálamo), cerebelo, e tronco cefá-
lico, que se divide em: BULBO, situado caudalmente; MESENCÉFA-
LO, situado cranialmente; e PONTE, situada entre ambos (DÂNGE-
LO; FATTINI, 2011).

Figura 05: Figura 05: Representação esquematizada do encéfalo

Fonte: https://www.todamateria.com.br/encefalo/. Acesso em 27 de setembro de 2021.
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No SNC, existem as chamadas substâncias cinzentas e bran-
cas. A substância cinzenta é formada pelos corpos dos neurônios e 
a branca, por seus prolongamentos. Com exceção do bulbo e da me-
dula, a substância cinzenta ocorre mais externamente e a substância 
branca, mais internamente (DRAKE, 2015).

Os órgãos do SNC são protegidos por estruturas esqueléticas 
(caixa craniana, protegendo o encéfalo; e coluna vertebral, protegen-
do a medula - também denominada raque) e por membranas deno-
minadas meninges (Figura 06), situadas sob a proteção esquelética: 
dura-máter (a externa), aracnoide (a do meio) e pia-máter (a interna). 
Entre as meninges aracnoide e pia-máter há um espaço preenchi-
do por um líquido denominado líquido cefalorraquidiano ou líquor 
(DÂNGELO; FATTINI, 2011).

Figura 06:Figura 06: Representação esquematizada do encéfalo

Fonte: DÂNGELO; FATTINI, 2011. 

O telencéfalo ou cérebro (Figura 07)  é dividido em dois he-
misférios cerebrais  bastante desenvolvidos (DRAKE, 2015). Nestes, 
situam-se as sedes da memória e dos nervos sensitivos e motores. 
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Entre os hemisférios, estão os VENTRÍCULOS CEREBRAIS (ventrí-
culos laterais e terceiro ventrículo); contamos ainda com um quarto 
ventrículo, localizado mais abaixo, ao nível do tronco encefálico. São 
reservatórios do LÍQUIDO CÉFALO-RAQUIDIANO, (LÍQUOR), par-
ticipando na nutrição, proteção e excreção do sistema nervoso (DÂN-
GELO; FATTINI, 2011).

Figura 07: Figura 07: Representação esquematizada das regiões encefálicas  

Fonte: SOBOTTA, 2000.

Um hemisfério cerebral (Figura 08)  é defi nido como uma das 
duas regiões do cérebro que são divididas pelo plano mediano do cor-
po. Desta maneira, o cérebro pode ser dividido em hemisfério cere-
bral esquerdo e hemisfério cerebral direito 
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Figura 08:Figura 08: Representação esquematizada dos hemisférios cerebrais 

Fonte: SOBOTTA, 2000.

O DIENCÉFALO (tálamo e hipotálamo) Todas as mensagens 
sensoriais, com exceção das provenientes dos receptores do olfato, pas-
sam pelo tálamo antes de atingir o córtex cerebral. Esta é uma região 
de substância cinzenta localizada entre o tronco encefálico e o cérebro 
(NETTER, 2011). O tálamo atua como estação retransmissora de im-
pulsos nervosos para o córtex cerebral. Ele é responsável pela condução 
dos impulsos às regiões apropriadas do cérebro onde eles devem ser 
processados (DÂNGELO; FATTINI, 2011). O tálamo também está rel-
acionado com alterações no comportamento emocional; que decorre, 
não só da própria atividade, mas também de conexões com outras es-
truturas do sistema límbico (que regula as emoções) (NETTER, 2011).

O hipotálamo, também constituído por substância cinzenta, 
é o principal centro integrador das atividades dos órgãos viscerais, 
sendo um dos principais responsáveis pela homeostase corporal. Ele 
faz ligação entre o sistema nervoso e o sistema endócrino, atuando 
na ativação de diversas glândulas endócrinas (NETTER, 2011). É o 
hipotálamo que controla a temperatura corporal, regula o apetite e 
o balanço de água no corpo, o sono e está envolvido na emoção e no 
comportamento sexual. Tem amplas conexões com as demais áreas 
do prosencéfalo e com o mesencéfalo (DÂNGELO; FATTINI, 2011). 
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Aceita-se que o hipotálamo desempenha, ainda, um papel nas 
emoções. Especifi camente, as partes laterais parecem envolvidas 
com o prazer e a raiva, enquanto a porção mediana parece mais liga-
da à aversão, ao desprazer e à tendência ao riso (gargalhada) incon-
trolável. De um modo geral, contudo, a participação do hipotálamo 
é menor na gênese (“criação”) do que na expressão (manifestações 
sintomáticas) dos estados emocionais.

O tronco encefálico, faz parte do sistema nervoso humano 
(Figura 09) interpõe-se entre a medula e o diencéfalo, situando-se 
ventralmente ao cerebelo. Possui três funções gerais (ZIERI, 2014):  

• Recebe informações sensitivas de estruturas cranianas e con-
trola os músculos da cabeça; 

• Contém circuitos nervosos que transmitem informações da 
medula espinhal até outras regiões encefálicas e, em direção 
contrária, do encéfalo para a medula espinhal (lado esquerdo 
do cérebro controla os movimentos do lado direito do corpo; 
lado direito de cérebro controla os movimentos do lado es-
querdo do corpo); 

• Regula a atenção, função esta que é mediada pela formação 
reticular (agregação mais ou menos difusa de neurônios de ta-
manhos e tipos diferentes, separados por uma rede de fi bras 
nervosas que ocupa a parte central do tronco encefálico). Além 
destas três funções gerais, as várias divisões do tronco ence-
fálico desempenham funções motoras e sensitivas específi cas.

Situado atrás do cérebro está o cerebelo, que é primariamente 
um centro para o controle dos movimentos iniciados pelo córtex mo-
tor (possui extensivas conexões com o cérebro e a medula espinhal) 
(ZIERI, 2014). 

Como o cérebro, também está dividido em dois hemisférios. 
Porém, ao contrário dos hemisférios cerebrais, o lado esquerdo do 
cerebelo está relacionado com os movimentos do lado esquerdo do 
corpo, enquanto o lado direito, com os movimentos do lado direito do 
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corpo (NETTER, 2011). Dessa forma, o cerebelo relaciona-se com os 
ajustes dos movimentos, equilíbrio, postura e tônus muscular.

Durante uma fratura ou deslocamento da coluna, as vérte-
bras que normalmente protegem a medula podem matar ou danifi car 
as células (NETTER, 2011).Teoricamente, se o dano for confi nado à 
massa cinzenta, os distúrbios musculares e sensoriais poderão es-
tar apenas nos tecidos que recebem e mandam sinais aos neurônios 
“residentes” no nível da fratura. Por exemplo, se a massa cinzenta do 
segmento da medula onde os nervos rotulados C8 for lesada, o paci-
ente só sofrerá paralisia das mãos, sem perder a capacidade de andar 
ou o controle sobre as funções intestinais e urinárias (ZIERI, 2014).

Nesse caso, os axônios levando sinais para “cima e para baixo” 
através da área branca adjacente continuariam trabalhando. Em 
comparação, se a área branca for lesada, o trânsito dos sinais será 
interrompido até o ponto da fratura. Infelizmente, a lesão original é 
só o começo (NETTER, 2011).

Os danos mecânicos promovem rompimento de pequenos va-
sos sanguíneos, impedindo a entrega de oxigênio e nutrientes para as 
células não afetadas diretamente, que acabam morrendo; as células 
lesadas extravasam componentes citoplasmáticos e tóxicos, que afe-
tam células vizinhas, antes intactas; células do sistema imunológico 
iniciam um quadro infl amatório no local da lesão; células da glia pro-
liferam criando grumos e uma espécie de cicatriz, que impedem os 
axônios lesados de crescerem e reconectarem (ZIERI, 2014).

O vírus da poliomielite causa lesões na raiz ventral dos nervos 
espinhais, o que leva à paralisia e atrofi a dos músculos (DÂNGELO; 
FATTINI, 2011).

O sistema nervoso periférico é formado por nervos encarre-
gados de fazer as ligações entre o sistema nervoso central e o corpo. 
NERVO é a reunião de várias fi bras nervosas, que podem ser forma-
das de axônios ou de dendritos (DÂNGELO; FATTINI, 2011).
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Figura 09:Figura 09: Representação esquematizada do sistema nervoso hu-
mano. 

Fonte: SOBOTTA, 2000.

As fi bras nervosas (Figura 10), formadas pelos prolongamen-
tos dos neurônios (dendritos ou axônios) e seus envoltórios, organi-
zam-se em feixes (NETTER, 2011). Cada feixe forma um nervo. Cada 
fi bra nervosa é envolvida por uma camada conjuntiva denominada 
endoneuro (ZIERI, 2014). 
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Cada feixe é envolvido por uma bainha conjuntiva denominada 
perineuro. Vários feixes agrupados paralelamente formam um nervo. 
O nervo também é envolvido por uma bainha de tecido conjuntivo 
chamada epineuro.  Em nosso corpo existe um número muito grande 
de nervos. Seu conjunto forma a rede nervosa (NETTER, 2011).

Os nervos que levam informações da periferia do corpo para 
o SNC são os nervos sensoriais (nervos aferentes ou nervos sensiti-
vos), que são formados por prolongamentos de neurônios sensoriais 
(centrípetos) (DÂNGELO; FATTINI, 2011). Aqueles que transmitem 
impulsos do SNC para os músculos ou glândulas são nervos motores 
ou eferentes, feixe de axônios de neurônios motores (centrífugos). 
Existem ainda os nervos mistos, formados por axônios de neurônios 
sensoriais e por neurônios motores.

Quando partem do encéfalo, os nervos são chamados de cra-
nianos; quando partem da medula espinhal denominam-se raquidia-
nos (ZIERI, 2014). Do encéfalo partem doze pares de nervos crania-
nos. Três deles são exclusivamente sensoriais, cinco são motores e os 
quatro restantes são mistos.

Os 31 pares de nervos raquidianos que saem da medula rela-
cionam-se com os músculos esqueléticos (ZIERI, 2014). Eles se for-
mam a partir de duas raízes que saem lateralmente da medula: a raiz 
posterior ou dorsal, que é sensitiva, e a raiz anterior ou ventral, que 
é motora. Essas raízes se unem logo após saírem da medula. Desse 
modo, os nervos raquidianos são todos mistos. 

Os corpos dos neurônios que formam as fi bras sensitivas dos 
nervos sensitivos situam-se próximo à medula, porém fora dela, re-
unindo-se em estruturas especiais chamadas gânglios espinhais. Os 
corpos celulares dos neurônios que formam as fi bras motoras local-
izam-se na medula.  De acordo com as regiões da coluna vertebral, 
os 31 pares de nervos raquidianos distribuem-se da seguinte forma 
(DÂNGELO; FATTINI, 2011):

• Oito pares de nervos cervicais 
• Doze pares de nervos dorsais 
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• Cinco pares de nervos lombares
• Seis pares de nervos sagrados ou sacrais.

Figura 10: Figura 10: Representação esquematizada das fi bras e nervos do 
sistema nervoso humano. 

Fonte: ZIERI, 2014.

O conjunto de nervos cranianos e raquidianos forma o siste-
ma nervoso periférico. (NETTER, 2011). Com base na sua estrutura 
e função, o sistema nervoso periférico pode ainda subdividir-se em 
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duas partes: o sistema nervoso somático e o sistema nervoso autôno-
mo ou de vida vegetativa. 

 As ações voluntárias resultam da contração de músculos es-
triados esqueléticos, que estão sob o controle do sistema nervoso pe-
riférico voluntário ou somático (DÂNGELO; FATTINI, 2011). Já as 
ações involuntárias resultam da contração das musculaturas lisa e 
cardíaca, controladas pelo sistema nervoso periférico autônomo, 
também chamado involuntário ou visceral.

O SNP Voluntário ou Somático tem por função reagir a es-
tímulos provenientes do ambiente externo. Ele é constituído por fi -
bras motoras que conduzem impulsos do sistema nervoso central aos 
músculos esqueléticos. O corpo celular de uma fi bra motora do SNP 
voluntário fi ca localizado dentro do SNC e o axônio vai diretamente 
do encéfalo ou da medula até o órgão que inerva (NETTER, 2011).

O SNP Autônomo ou Visceral, como o próprio nome diz, fun-
ciona independentemente de nossa vontade e tem por função regular 
o ambiente interno do corpo, controlando a atividade dos sistemas 
digestório, cardiovascular, excretor e endócrino (NETTER, 2011). 

Ele contém fi bras nervosas que conduzem impulsos do siste-
ma nervoso central aos músculos lisos das vísceras e à musculatura 
do coração (DÂNGELO; FATTINI, 2011). Um nervo motor do SNP 
autônomo difere de um nervo motor do SNP voluntário pelo fato de 
conter dois tipos de neurônios, um neurônio pré-ganglionar e outro 
pós-ganglionar (DRAKE, 2015).

 O corpo celular do neurônio pré-ganglionar fi ca localiza-
do dentro do SNC e seu axônio vai até um gânglio, onde o impulso 
nervoso é transmitido sinapticamente ao neurônio pós-ganglionar 
(DRAKE, 2015).  O corpo celular do neurônio pós-ganglionar fi ca no 
interior do gânglio nervoso e seu axônio conduz o estímulo nervoso 
até o órgão efetuador, que pode ser um músculo liso ou cardíaco.

O sistema nervoso autônomo compõe-se de três partes 
(DRAKE, 2015): 



148148

• Dois ramos nervosos situados ao lado da coluna vertebral

• Esses ramos são formados por pequenas dilatações denomi-
nadas gânglios, num total de 23 pares. 

• Um conjunto de nervos que liga os gânglios nervosos aos di-
versos órgãos de nutrição, como o estômago, o coração e os 
pulmões. 

• Um conjunto de nervos comunicantes que ligam os gânglios 
aos nervos raquidianos, fazendo com que o sistema autônomo 
não seja totalmente independente do sistema nervoso cefalor-
raquidiano.

O sistema nervoso autônomo (Figura 11) divide-se em siste-
ma nervoso simpático e sistema nervoso parassimpático (DRAKE, 
2015). De modo geral, esses dois sistemas têm funções contrárias 
(antagônicas). Um corrige os excessos do outro. Por exemplo, se o sis-
tema simpático acelera demasiadamente as batidas do coração, o sis-
tema parassimpático entra em ação, diminuindo o ritmo cardíaco. Se 
o sistema simpático acelera o trabalho do estômago e dos intestinos, 
o parassimpático entra em ação para diminuir as contrações desses 
órgãos. 
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Figura 11: Figura 11: Representação esquematizada do sistema nervoso au-
tônomo. 

Fonte: NETTER, 2011. 

O SNP autônomo simpático, de modo geral, estimula ações 
que mobilizam energia, permitindo ao organismo responder a situa-
ções de estresse (NETTER, 2011). 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 ati-
vação do metabolismo geral do corpo (HALL; GUYTON, 2017). Já 
o SNP autônomo parassimpático estimula principalmente atividades 
relaxantes, como as reduções do ritmo cardíaco e da pressão arterial, 
entre outras.

 Uma das principais diferenças entre os nervos simpáticos e 
parassimpáticos é que as fi bras pós-ganglionares dos dois sistemas 
normalmente secretam diferentes hormônios. O hormônio secretado 
pelos neurônios pós-ganglionares do sistema nervoso parassimpá-
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tico é a acetilcolina, razão pela qual esses neurônios são chamados 
colinérgicos (HALL; GUYTON, 2017). 

Os neurônios pós-ganglionares do sistema nervoso simpático 
secretam principalmente noradrenalina, razão por que a maioria de-
les é chamada neurônios adrenérgicos. As fi bras adrenérgicas ligam 
o sistema nervoso central à glândula supra-renal, promovendo au-
mento da secreção de adrenalina, hormônio que produz a resposta de 
“luta ou fuga” em situações de stress.

A acetilcolina e a noradrenalina têm a capacidade de excitar 
alguns órgãos e inibir outros, de maneira antagônica (HALL; GUY-
TON, 2017). Os atos refl exos (Figura 12) ou simplesmente refl exos são 
respostas automáticas, involuntárias a um estímulo sensorial. 

Figura 12:Figura 12: Representação esquematizada dos atos refl exos. 

Fonte: HALL; GUYTON, 2017.

O estímulo chega ao órgão receptor, é enviado à medula atra-
vés de neurônios sensitivos ou aferentes (chegam pela raiz dorsal). 
Na medula, neurônios associativos recebem a informação e emitem 
uma ordem de ação através dos neurônios motores (saem da medula 
através da raiz ventral) (ZIERI, 2014). Os neurônios motores ou efe-
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rentes chegam ao órgão efetor que realizará uma resposta ao estímu-
lo inicial. Esse caminho seguido pelo impulso nervoso e que permite 
a execução de um ato refl exo é chamado arco refl exo.

 ANATOMIA DOS ÓRGÃOS SENSORIAIS HUMANO  ANATOMIA DOS ÓRGÃOS SENSORIAIS HUMANO 

O corpo humano é composto de cinco sentidos: a visão, o olfa-
to, o paladar, a audição e o tato (Figura 13). Eles fazem parte do sis-
tema sensorial, responsável por enviar as informações obtidas para o 
sistema nervoso central que, por sua vez, analisa e processa a infor-
mação recebida (NETTER, 2011).

Figura 13:Figura 13: Representação esquematizada dos atos refl exos. 

Fonte: NETTER, 2011.
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VISÃOVISÃO (Figura 14): 

Fonte: NETTER, 2011.

A estrutura que faz a captação das imagens é a retina, que se 
encontra em uma das camadas que compõem o globo ocular. Exter-
namente aos olhos, situam-se as estruturas acessórias: pálpebras, 
cílios, conjuntiva, músculos extrínsecos e aparelho lacrimal (ZIERI, 
2014).

As pálpebras são dobras de pele que se projetam externamen-
te aos olhos, protegendo-os. Quando estão completamente fechadas 
sobre os olhos, impedem que cerca de 99% dos raios de luz as ultra-
passem. Além dessa proteção, elas espalham a lágrima, que lubrifi ca 
os olhos.

A conjuntiva localiza-se internamente à pálpebra, dobrando-
-se no fundo da pálpebra e estendendo-se até o limite da córnea, no 
globo ocular. As glândulas lacrimais situam-se nas laterais superio-
res das órbitas (ZIERI, 2014). Lançam o seu produto nas conjuntivas, 
através de inúmeros canalículos, que se exteriorizam nas pálpebras 
superiores. Parte da lágrima evapora e parte é drenada, através de fi -
nos canalículos, cujas aberturas encontram-se no angulo medial das 
pálpebras (HALL; GUYTON, 2017).

Os músculos extrínsecos permitem o movimento dos olhos 
e das pálpebras. Sua coordenação é muito precisa e necessária para 
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que focalizemos os objetos com ambos os olhos (TORTORA, 2016).  
Os cílios protegem os olhos da entrada de poeira e de excesso de luz.

Cada globo ocular é constituído de três túnicas: fi brosa, vas-
cular e interna. A túnica fi brosa é a camada externa composta de 
duas estruturas: a esclera e a córnea. A porção branca que vemos é 
denominada de esclera (TORTORA, 2016). A córnea é transparente e 
situa-se anteriormente, no centro do globo ocular.

A túnica vascular é a intermediária do globo ocular. É compos-
ta de três porções: a íris, o corpo ciliar e a coroide (MOORE, 2014).  
A coróide é extremamente pigmentada e possui muitos vasos san-
guíneos. Essa pigmentação absorve os raios de luz que passam pela 
retina (TORTORA, 2016). Projetando-se anteriormente à coróide 
encontra-se o corpo ciliar, cuja estrutura muscular lisa, que quando 
contraída modifi ca a convexidade do cristalino, a lente do globo ocu-
lar (RUIZ, 2021).  Essa alteração de forma é denominada acomodação 
do cristalino e permite o detalhamento da visão de objetos próximos.  

O cristalino é suspenso por ligamentos ao corpo ciliar, é bi-
convexo e elástico. Localiza-se atrás da pupila e direciona a passagem 
de luz até a retina, e divide o interior do olho em dois compartimentos 
contendo líquidos diferentes (RUIZ, 2021). O compartimento ante-
rior é preenchido pelo humor aquoso, um líquido transparente que 
é drenado para a corrente circulatória mantendo a pressão constan-
te no interior do olho. Já o humor vítreo preenche o compartimento 
posterior entre o cristalino e a retina, é mais viscoso e não se renova 
(HALL; GUYTON, 2017).

A íris é uma projeção muscular mais anterior, ainda, de com-
posição muscular, disposta circularmente à frente do cristalino. Sua 
porção central e perfurada constituindo uma passagem para a luz: a 
pupila (RUIZ, 2021). A íris é pigmentada e a organização dessa pig-
mentação determina a cor dos olhos. A íris responde a refl exos que 
determinam a dilatação ou constrição da pupila, regulando a quanti-
dade da entrada de luz nos olhos (TORTORA, 2016).

A túnica interna ou sensorial é constituída pela retina, com-
posta por duas porções: uma nervosa, maior, disposta lateral e poste-
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riormente e outra pigmentada disposta anteriormente (RUIZ, 2021). 
A camada pigmentada auxilia na absorção da luz. Já a camada nervo-
sa possui receptores para a luz, os cones e bastonetes, que são por ela 
estimulados, determinando impulsos nervosos que são transmitidos 
a área cortical da visão, para serem interpretados.

AUDIÇÃO AUDIÇÃO 

A audição é a capacidade de percepção do som. O ouvido é o 
órgão que possui a capacidade de perceber e interpretar as ondas so-
noras na frequência entre 16 até 20000 Hz (TORTORA, 2016).

O Ouvido é dividido em três principais regiões (Figura 15), o 
ouvido externo, ouvido médio e o ouvido interno. O ouvido externo tem 
origem no pavilhão auricular (orelha), segue no meato acústico (canal 
auditivo) e termina no tímpano. A principal função do ouvido externo 
é a captação e a condução do som ao ouvido médio (TORTORA, 2016). 

Figura 15:Figura 15: Representação esquematizada das regiões do ouvido. 

Fonte: DRANKE, 2015. 
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Já ouvido médio é constituído por três pequenos ossos: o mar-
telo, a bigorna e o estribo. Esses ossículos tem a função de ampliar as 
vibrações captadas pela membrana timpânica, transmitindo-as atra-
vés de um fl uido no interior da cóclea, no ouvindo interno.

No ouvindo interno encontramos a cóclea, o vestíbulo e os ca-
nais semicirculares todos eles são preenchido por um líquido (HALL; 
GUYTON, 2017).  A cóclea é destinada a audição e nela os receptores 
encontram-se organizados em uma estrutura denominada órgão de 
Corti. As células nervosas do órgão de Corti sensibilizam-se e deter-
minam impulsos nervosos, que são transmitidos para a área cortical 
da audição, no cérebro. O vestíbulo e os canais semicirculares são 
destinados ao equilíbrio. Os impulsos nervosos, tanto da audição 
quanto o equilíbrio, são enviados ao cérebro pelo nervo vestíbulo co-
clear (TORTORA, 2016).

PALADARPALADAR

O paladar é a capacidade de reconhecer os sabores das subs-
tâncias. Na língua encontram-se receptores especializados para os 
sabores salgado, azedo, amargo e doce e o unâmi. Os demais sabores 
são distinguidos por interação olfatória (DRANKE, 2015).

OLFATO OLFATO 

A mucosa olfatória (Figura 16) esta situada na região supe-
rior das fossas nasais. As células olfatórias são neurônios bipolares, e 
suas extremidades (dendritos) apresentam dilatações elevadas, onde 
partem cílios quimiorreceptores excitáveis pelas substâncias odorífe-
ras (TORTORA, 2016). Os prolongamentos axiais formam fi lamentos 
que, em conjunto constituem o nervo olfatório.
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Figura 16: Figura 16: Representação esquematizada da anatomia do olfato 
humano. 

Fonte: TORTORA, 2016.

A anatomia e a fi siologia do olfato (Figura 17) – os fi letes do 
nervo olfatório atravessam os orifícios da lâmina crivosa do osso et-
moide e terminam no bulbo olfatório. Do bulbo olfatório, os estímu-
los se dirigem para a área cortical do cérebro, responsável pela inter-
pretação do olfato.
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Figura 17:Figura 17: Representação esquematizada da anatomia e fi siologia do olfato.

Fonte: T ORTORA, 2016.

TATO TATO 

É o sentido responsável pela percepção (Figura 18) estímulos 
mecânicas suaves no maior órgão do corpo humano: a pele (TOR-
TORA, 2016).  Esses estímulos são percebidos por estruturas espe-
cializadas, os corpúsculos de Meissner que se localizam na derme, 
a segunda camada da pele. Esses receptores determinam estímulos 
que serão conduzidos pelos nervos sensitivos ao sistema nervoso cen-
tral para serem interpretados. Em algumas localizações esses recep-
tores estão em maior número, por área (TORTORA, 2016). Como nas 
palmas das mãos e planta dos pés. O tato proveniente dessas áreas é 
denominado tato epicrítico. O tato proveniente do restante da pele é 
denominado protopático (DRANKE, 2015).
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Figura 18: Figura 18: Representação esquematizada da anatomia e fi siologia 
do tato humano. 

Fonte: TORTORA, 2016.

Enfi m, os órgãos dos sentidos é um conjunto de órgãos recep-
tores externos de estímulos sensoriais. As suas funções são transfor-
mar os estímulos (luz, som, calor, pressão, sabor) em impulsos nervo-
sos, onde esses percorrem as células nervosas até o centro nervoso, o 
cérebro (receptor interno).  Graças aos órgãos dos sentidos podemos 
enxergar,  ouvir, sentir o gosto e o cheiro das coisas, tocar e sentir 
objetos. 
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