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 circulação sanguínea é realizada por meio de um sistema 
fechado de vasos sanguíneos, cujo centro funcional é o coração.  

 

 Consideram-se artérias os vasos que saem do coração e se 
ramificam progressivamente em vasos de calibre menor, 
originando as arteríolas. As ramificações finais das arteríolas 
constituem os capilares, que colocam os sistemas arterial e 
venoso em comunicação.  

 

 A junção de vários capilares venosos forma a vênula, e a 
reunião de vênulas dá origem às veias. As veias são vasos que 
levam o sangue para o coração.  
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Estrutura anatômica  
 

 O coração é do tamanho de um punho fechado e localiza-se 
entre a 2a e a 5a costela. Está envolvido por uma membrana 
chamada pericárdio, e o espaço entre o músculo do coração e o 
pericárdio denomina-se cavidade pericárdica. Nessa cavidade, há 
uma pequena quantidade de um líquido aquoso secretado pelas 
células do pericárdio que evita o atrito entre o pericárdio e o 
coração. Três camadas musculares formam a sua estrutura: 
epicárdio (externa), miocárdio (média, sendo a camada mais 
espessa) e endocárdio (interna).  
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Câmaras cardíacas 
 

 Divide-se o coração em quatro partes; no lado direito contém 
sangue venoso e no lado esquerdo, sangue arterial.  

 

 Na parte superior, localizam-se os átrios e, na inferior, os 
ventrículos; a função dos átrios é receber o sangue, e a dos 
ventrículos, bombear o sangue para fora do coração.  

 

 As câmaras cardíacas são:  
■ Átrio direito (AD): chega veia cava superior, veia cava inferior 
e veia coronária, trazendo sangue venoso de todo o organismo, 
inclusive do músculo cardíaco. Cada veia desemboca em óstio, 
onde há impedimento de refluxo de sangue do átrio direito para 
as veias 
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■ Ventrículo direito (VD): musculatura mais espessa que a dos 
átrios, sai artéria pulmonar com sangue venoso do átrio direito. 
Artéria tronco pulmonar divide em direita e esquerda, indo para 
pulmões direito e esquerdo  
■ Átrio esquerdo (AE): parede ligeiramente mais resistente que 
do AD, na sua câmara, desembocam 2 veias pulmonares direitas 
e 2 veias pulmonares esquerdas, com sangue arterial. Septo 
interatrial separa câmara esquerda da direita  
■ Ventrículo esquerdo (VE): recebe sangue arterial do átrio 
esquerdo, e da sua câmara sai a artéria aorta. É a de 
musculatura mais espessa, e o septo interventricular separa a 
câmara esquerda da direita. 
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