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A Hematologia é a ciência responsável por estudar o sangue, incluindo seus 

componentes bem como suas funções, patologias, processos de origem. 

Nesse sentido, é importante ter em mente que o sangue nada mais é do que 

um tecido conjuntivo fluido, que circula dentro de um sistema fechado. Sistema esse 

chamado de Sistema Circulatório. 

Desse modo, o Sistema Circulatório possui como função a manutenção e 

transporte do sangue ao longo do nosso corpo, para que este possa desempenhar 

suas funções que serão discutidas logo mais a frente. 

Quando falamos do Sistema Circulatório é importante destacar quais 

elementos o compõem, sendo eles: Coração, Vasos Sanguíneos (artérias, veias, 

capilares) e o Sangue. 
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Órgão muscular presente na Caixa Torácica, situando-se entre os pulmões. 

Esse órgão tem como função impulsionar, estimular a circulação do sangue em 

nosso corpo. 

Ele é constituído por 3 camadas: 

❖ Pericárdio - membrana de revestimento externo desse órgão, a qual se 

divida em lâmina parietal e lâmina visceral, e entre elas um espaço 

denominado de Cavidade Pericárdica onde fica o líquido pericárdico; 

❖ Endocárdio - membrana de revestimento interno desse órgão; 

❖ Miocárdio - músculo principal do coração, situado entre as 2 membranas 

citadas anteriormente, sendo responsável pelo ato de "bombear" o sangue. 
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Figura 1: Coração em vista anterior 

 

Ao mesmo tempo o coração é dividido em 4 cavidades: 

 

❖ Átrio Direito - cavidade que recebe o sangue vindo do corpo pelas Veias Cava 

Inferior e Superior; 

❖ Ventrículo Direito - cavidade que recebe o sangue vindo do Átrio Direito e o 

encaminha para o pulmão por meio da Artéria Pulmonar; 
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❖ Átrio Esquerdo - cavidade que recebe sangue vindo do pulmão pela Veia 

Pulmonar; 

❖ Ventrículo Esquerdo - cavidade que envia o sangue vindo do Átrio Esquerdo 

para o restante do corpo através da Artéria Aorta. 

 

Figura 2: Coração em corte coronal e câmaras cardíacas 

 

O coração consegue desempenhar sua função de músculo capaz de "bombear" 

o sangue para o resto do corpo por meio de movimentos de contração e 

relaxamento muscular, os quais recebem nomes específicos, sendo eles: 
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❖ Sístole - o momento em que o coração contrai e impulsiona o sangue para 

fora do coração. No coração esse movimento é desempenhado pelos 2 

Ventrículos, o Direito direciona o sangue para o pulmão, enquanto o 

Esquerdo encaminha o sangue para o restante do corpo; 

 

❖ Diástole - momento em que o coração relaxa e assim recebe o sangue vindo 

do corpo. Sendo assim o Átrios Direito recebe o sangue vindo do corpo e o 

Átrio Esquerdo o sangue vindo do pulmão, permitindo ainda que o sangue 

desça em direção aos Ventrículos, mas de forma que não ocorra a ejeção 

para fora do coração. 
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Figura 3: Ilustração da grande e pequena circulação 
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A combinação desses dois movimentos além de permitirem com que o coração 

realize sua função, formam o chamado Ciclo Cardíaco, o qual pode ser ouvido 

através do instrumento conhecido como Estetoscópio. 

 

 

 

 

Figura 4: Ilustração dos momentos de sístole e diástole 
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Os Vasos Sanguíneos, por sua vez, podem ser entendidos como "tubos" que 

irão conduzir o sangue para corpo ou para o coração, dependendo do tipo de vaso 

sanguíneo. 

Existem as Artérias, que são vasos sanguíneos calibrosos e grossos, 

encarregam-se de conduzir o sangue vindo do coração para o pulmão e o restante 

do corpo. 

 

Figura 5: Ilustração das camadas do vaso 



 

 9 

As Veias, por sua vez, são vasos sanguíneos mais finos que conduzirão o 

sangue vindo do pulmão e o restante do corpo em direção ao coração. 

Ambos os vasos tendem a se ramificar, ou seja, diminuir seu tamanho e calibre 

a medida que necessitam entregar e capturar o sangue para regiões de difícil acesso. 

No caso das Artérias, elas se ramificam em Arteríolas e posteriormente em 

capilares. E as Veias em Vênulas e em seguida Capilares. 

Os Capilares, como pode ser visto acima, são vasos sanguíneos que se fazem 

presente tanto na ramificação das artérias quanto das veias, desse modo podemos 

dizer que os Capilares seriam os vasos de "comunicação". As suas paredes finas 

permitem que o sangue rico em nutrientes e gases, vindo do coração por meio das 

artérias e arteríolas, nutra o tecido com que entre em contato. Simultaneamente, 

os Capilares recolhem esse sangue que já perdeu seus nutrientes e forneceu o gás 

ideal para o tecido e o conduz para as vênulas e depois para as veias, as quais 

guiarão o sangue em direção do coração. 

Agora que foi descrito de forma superficial o caminho percorrido pelo sangue 

em nosso corpo, é importante mencionar que esses "caminhos" possuem nomes 

também: Pequena Circulação e Grande Circulação. 


