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Fisiologia Animal  
Fisiologia é a parte da Biologia que estuda as funções dos seres vivos, em todos os graus 
de sua organização. Além de descrever e interpretar os fenômenos procura descobrir as 
causas e os mecanismos, definir as correlações entre os órgãos e esclarecer as 
integrações funcionais entre eles. 
 
Vamos começar pela circulação. 
 
Circulação 
Todos os sistemas do corpo humano trabalham em perfeita harmonia, estando sempre 
um dependente do bom funcionamento do outro, havendo uma relação estreita entre eles. 
Podemos dizer que não existe especificamente, um sistema mais importante que outro, 
porém se olharmos com olhos mais criteriosos podemos destacar um valor todo especial 
para o sistema circulatório. 
 
A circulação é responsável pela distribuição para o corpo de gases respiratórios (gás 
carbônico e oxigênio), nutrientes (carboidratos, lipídeos, proteína, sais minerais, vitaminas 
e água) e hormônios (testosterona, progesterona, insulina, etc.), bem como o 
recolhimento das excreções resultantes da respiração celular. Os animais mais simples, 
como os poríferos, cnidários, platelmintos e nematelmintos, não possuem um sistema 
circulatório organizado, como os animais mais evoluídos e maiores, porém desde o ser 
mais simples até o mais complexo a circulação se faz presente. 
 
A circulação pode ser aberta ou fechada, simples, dupla, completa ou incompleta. 
 
Circulação aberta ou lacunar  
O sangue sai dos vasos sangüíneos e cai em cavidades denominadas lacunas ou 
hemoceles, onde ocorrem as trocas com as células, pois circula livremente em contato 
com os tecidos. Acontece nos insetos (formiga, abelha, etc.), que também apresentam um 
coração rudimentar. 
 
Circulação fechada 
É assim chamada quando o sangue flui exclusivamente pelo interior de vasos, sem sair 
destes. 
  
Há três tipos de vasos sangüíneos: 
 
� Artérias – são vasos que saem do coração; 
� Veias – são vasos que chegam ao coração; 
� Capilares – são vasos muito finos, com paredes permeáveis, que se encontram entre as 

artérias e veias e fazem as trocas de substâncias entre o sangue e os tecidos. 
 
Circulação simples 
Quando, numa volta completa, o sangue passa uma vez só pelo coração. Ocorre nos 
peixes. 
 
Circulação dupla 
Quando em cada volta completa o sangue passa duas vezes pelo coração. Ocorre nos 
demais vertebrados. 
 
Circulação incompleta 
Quando há mistura de sangue arterial e sangue venoso em algum ponto do sistema 
circulatório. Ocorre nos anfíbios e répteis. 
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Circulação completa 
Quando não ocorre mistura dos dois tipos de sangue. 
A circulação completa acontece nas aves e mamíferos. O desenvolvimento completo de 
um septo (membrana divisória entre duas cavidades) interventricular permitiu, nesses 
animais, o surgimento da circulação completa, em que o sangue venoso não se mistura 
com o sangue arterial. 
 
A principal característica do tecido sangüíneo (sangue) é o fato de que suas células são 
separadas por uma grande quantidade de substância intersticial (que ocupa espaço os 
espaços vazios ou interstícios entre as células) líquida. Graças a esse líquido, o sangue 
consegue circular por todo o corpo, realizando diversas funções. 
 
Costuma-se dividir o sangue em duas partes: uma parte líquida e uma parte sólida. 
 
A parte líquida do sangue é chamada plasma. O plasma é uma solução aquosa, 
formada por água, sais e proteínas, nessa água se encontram dissolvidas várias 
substâncias como: 
 
•  Substâncias Nutritivas: açúcares, gorduras, vitaminas, etc. 
•  Gases Respiratórios – oxigênio e gás carbônico. 
•  Anticorpos – substâncias que protegem o corpo contra micróbios e outras substâncias 

estranhas. 
•  Hormônios – substâncias produzidas pelas glândulas e que ajudam a controlar o 

funcionamento das células. 
•  Substâncias Tóxicas: que são produzidas pelas células e têm que ser eliminadas do corpo, 

como a uréia e o ácido úrico que são filtrados pelos rins e saem na urina. 
 
São proteínas do plasma: 
 
• As albuminas, que regulam a pressão osmótica; 
• As globulinas, que produzem anticorpos; 
• O fibrinogênio, que atua no processo de coagulação sangüínea; 
• As lipoproteínas, que transportam lipídios e colesterol. 

 
A parte sólida do sangue é formada pelos chamados elementos figurados ou glóbulos 
sangüíneos. Estes elementos figurados são células e fragmentos (pedaços) de células 
que ficam mergulhadas no plasma: as hemácias ou glóbulos vermelhos, os leucócitos ou 
glóbulos brancos e as plaquetas. 
 
As células do sangue dividem-se em dois grupos: os glóbulos vermelhos e os glóbulos 
brancos. 
 
Glóbulos vermelhos 
Os glóbulos vermelhos também são chamados de hemácias. São as células mais 
abundantes do sangue As hemácias são células ovais e relativamente pequenas. Nos 
animais mamíferos (incluindo o homem) as hemácias são células anucleadas, ou seja, 
células que não possuem núcleo. 
 
A função das hemácias é permitir o transporte de oxigênio dos pulmões para todo o corpo 
e também o transporte de gás carbônico de todo o corpo até os pulmões. 
 
Esse transporte é feito através da hemoglobina (pigmento respiratório). A hemoglobina é 
uma proteína presente nas hemácias. O transporte ocorre da seguinte forma: 
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-Quando o sangue passa pelos pulmões, o oxigênio que foi respirado se combina com a 
hemoglobina das hemácias e forma da chamada oxiemoglobina. Essa ligação, porém, é 
fraca e, conforme o sangue vai circulando pelo corpo, o oxigênio se desliga da 
hemoglobina e penetra nas células. 
 
-Por outro lado, conforme o sangue circula pelo corpo o gás carbônico produzido pelas 
células também se combina com a hemoglobina das hemácias, formando a chamada 
carboemoglobina. Essa ligação também é fraca e, quando o sangue passa pelos 
pulmões, o gás carbônico se desliga da hemoglobina e passa para os pulmões. 
 
Glóbulos brancos 
Os glóbulos brancos também são chamados de leucócitos. Os leucócitos são células 
arredondadas e geralmente bem maiores que as hemácias. 
 
A função dos leucócitos é proteger o corpo contra micróbios e substâncias estranhas que 
penetrem no organismo, em situações especiais, podem ter seu número 
consideravelmente elevado, indicando que algo não vai bem ao corpo.  Esse trabalho de 
proteção realizado pelos leucócitos é chamado de imunidade. 
 
Ao contrário das hemácias, que são todas iguais, os leucócitos são divididos em tipos 
bem diferentes. 
 
Granulócitos: são leucócitos que possuem em seu interior muitos grãos de substâncias 
cristalizadas. 
 
Existem três tipos de granulócitos: os basófilos, os eosinófilos e os neutrófilos. 
 
Agranulócitos: são leucócitos que não possuem grãos em seu interior. Existem dois tipos 
de agranulócitos: os linfócitos e os monócitos. 
 
Embora as hemácias sejam menores que os leucócitos, a quantidade de hemácias no 
sangue é muito maior. 
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Se o corpo produzir poucas hemácias ou hemácias defeituosas, a pessoa terá a doença 
conhecida como anemia. A falta 
de ferro na alimentação também 
causa anemia, porque o ferro entra 
na formação da hemoglobina das 
hemácias. Pessoas com anemia 
sentem uma grande fraqueza. Isto 
acontece porque, se as hemácias 
não conseguem levar oxigênio 
suficiente para as células, às 
células não conseguem produzir 
energia suficiente para manter o 
corpo. 
 
 
 
 
 
 
 
Plaquetas 
As plaquetas são os fragmentos (pedaços) de células que também podem ser 
encontrados no sangue. As plaquetas são bem menores que as hemácias e têm formato 
variado. 
 
A função das plaquetas é permitir a coagulação do sangue. A coagulação é o processo de 
ressecamento e endurecimento do sangue em caso de ferimentos. 
 
A coagulação do sangue 
Quando ocorre um ferimento com sangramento, as fibras musculares lisas do vaso 
sangüíneo danificado contraem-se, diminuindo o volume do vaso e, conseqüentemente, o 
fluxo de sangue. As plaquetas nesse local unem-se a fibras colágenas expostas do vaso 
cortado e formam um tipo de rolha. Forma-se, então, o coágulo, que estanca o sangue. 
  
O plasma sem fibrogênio chama-se soro. 
Muitos ataques cardíacos são provocados pela formação de coágulos nas artérias 
coronárias, que irrigam o coração. 
Esses coágulos obstruem a 
passagem do sangue e podem 
provocar a morte do músculo 
cardíaco. Um dos tratamentos 
consiste na injeção rápida de 
substâncias que dissolvem o 
coágulo, antes que o músculo 
seja danificado. Esses coágulos 
anormais têm mais chance de se 
formar em superfícies ásperas de 
vasos parcialmente obstruídos 
com gordura (arteriosclerose). 
 
 
Veja a seguir como é a circulação nos seres humanos. 

Diapedese acontece quando os leucócitos saem do capilar sangüíneo e vão para o tecido 
conjuntivo vizinho com a finalidade de fagocitar bactérias, melhorando o sistema de defesa. 
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Circulação humana 
Nos seres humanos a circulação é fechada, dupla e completa. O coração está dividido em 
quatro partes: dois átrios (aurículas) e dois ventrículos. Os átrios são as cavidades 
superiores, e recebem o sangue que chega ao coração. Os ventrículos que são cavidades 
inferiores expulsam o sangue do coração. 
 
No átrio direito chegam as veias cava, que trazem o sangue venoso do organismo; no 
átrio esquerdo chegam as veias pulmonares, que trazem o sangue arterial dos pulmões. 
 
Do ventrículo direito sai a artéria pulmonar, que leva ao pulmão o sangue venoso; do 
ventrículo esquerda parte a maior artéria do nosso corpo: a aorta, que leva do coração o 
sangue arterial a todas as partes do organismo. 
 
Os átrios, assim como os ventrículos não apresentam comunicação entre si. 
 
Existe comunicação entre o átrio e o ventrículo da direita e entre o átrio e o ventrículo da 
esquerda. Essa comunicação é feita por uma válvula de cada lado, que permite a 
passagem do sangue somente no sentido do átrio para o ventrículo. 
 
Válvula tricúspide: entre o átrio direito e o ventrículo direito. 
 
Válvula bicúspide ou mitral: entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. 
 
Circulação sangüínea 
A função do coração é bombear o 
sangue para todos os tecidos e 
células do corpo. É um órgão 
musculoso, oco, de forma cônica 
um pouco maior do que uma mão 
fechada. Situa-se na caixa 
torácica, entre os dois pulmões, 
sobre o músculo diafragma, em 
uma região chamada mediastino. 
 
O músculo que forma o coração é 
chamado miocárdio que é 
revestido por uma membrana 
dupla denominada pericárdio. 
 
Graças aos movimentos do 
coração: diástole (dilatação das 
cavidades do coração; recebem o 
sangue) e sístole (contração, 
expulsa o sangue), o sangue é 
impulsionado para as diferentes 
partes do organismo.  
 
A saída do sangue venoso do 
ventrículo direito, através da 
artéria pulmonar e sua volta até o 
átrio esquerdo (já oxigenado nos pulmões) através das veias pulmonares, corresponde à 
pequena circulação ou circulação  pulmonar. 
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A saída do sangue arterial do ventrículo esquerdo, através da artéria aorta, atingindo todo 
o corpo, sua volta até o átrio direito, através da veia, correspondem à grande circulação 
ou circulação sistêmica.   
 
Proteja seu coração 
O bom funcionamento do coração quase sempre depende de uma dieta racional e de uma 
vida disciplinada. Alimentos gordurosos em excesso devem ser evitados porque já está 
comprovado que a obesidade é prejudicial ao bom desempenho do coração. 
 
A prática de esportes diminui o peso e os depósitos de gordura.Trata-se, portanto, de uma 
atividade sadia para o organismo. No entanto, esforços físicos exagerados podem 
sobrecarregar o coração, deixando-o exposto a enfartes fulminantes. Assim, praticar 
esportes e evitar esforços físicos desnecessários são maneiras muito eficientes de manter 
a saúde de nosso coração. 
 
Saiba mais! 

 
Circulação linfática 
Além da circulação sangüínea, existe nos vertebrados a circulação linfática, que ocorre 
através de veias e capilares linfáticos. Os capilares linfáticos apresentam fundos cegos, 
isto é, sua extremidade é fechada, não se comunicando com os outros vasos. 
 
Os capilares linfáticos ocorrem em todos os tecidos do corpo, onde reabsorvem o líquido 
tissular que não retornou aos capilares sangüíneos. Os capilares linfáticos se unem, 
formando vasos de calibre cada vez maiores, que desembocam nas veias cavas. 
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 A linfa, líquido que circula dentro dos vasos linfáticos apresenta assim como o sangue, 
glóbulos brancos, produzidos e lançados na circulação pelos nódulos linfáticos ou 
linfonodos. 
 
Disfunção do aparelho circulatório 
Principais disfunções do aparelho circulatório: 

 
Hipertensão (Pressão Alta): aumento da pressão sangüínea, geralmente causada pela 
obesidade, fumo e ingestão de sal em excesso.  
 
Arteriosclerose, que consiste na obstrução parcial ou total de alguns vasos sangüíneos, 
pelo acúmulo de substâncias gordurosas em sua camada interna. 
 
Se a arteriosclerose atingir as artérias coronárias, conseqüências mais graves podem 
ocorrer, como: angina pectoris, enfarte do miocárdio e ataque cardíaco, podendo levar o 
indivíduo à morte. 
 
Fatores que podem favorecer a arteriosclerose: hereditariedade, hipertensão, hábitos 
alimentares, tabagismo, diabetes e outros. 
 
Agora, vamos estudar o sistema respiratório e os tipos de respiração. 
 
Sistema respiratório 
A respiração é um fenômeno da maior importância para o mundo vivo, uma vez que 
permite a extração da energia química armazenada nos alimentos e sua utilização nas 
diversas atividades metabólicas do organismo. 
 
Todos os animais precisam do oxigênio para o metabolismo celular e necessitam eliminar 
o dióxido de carbono resultante. A troca destes gases realizada pelos animais denomina-
se respiração. Na respiração, ocorrem as trocas gasosas com o meio externo através de 
superfícies respiratórias do corpo dos animais, o transporte de gases através do corpo e 
as trocas gasosas nas células dos diferentes tecidos. 
 
Tipos de respiração 
Os animais podem efetuar de diversas maneiras as trocas gasosas com o meio ambiente 
de acordo com os tipos de estruturas envolvidas no processo.  
 
Os principais tipos de respiração são: 
Tegumentar ou cutânea é a respiração feita através da pele. 
Branquial é a respiração feita através das brânquias. 
Traqueal é a respiração feita através das traquéias. 
Pulmonar respiração realizada através dos pulmões. 
 
Respiração dos invertebrados 
Animais invertebrados são aqueles que não possuem coluna vertebral. 
 
Nos poríferos, celenterados, platelmintos, asquelmintos e em muitos anelídeos, as trocas 
gasosas ocorrem através da superfície do corpo ou epiderme, que é bastante extensa em 
relação ao seu volume e permite que o oxigênio entre em quantidade suficiente pelo 
processo de difusão, atingindo todas as células do organismo. Esse tipo de respiração 
denomina-se respiração cutânea. 
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A minhoca (anelídeo) é um animal invertebrado, observe a figura não possue coluna 
vertebral. 

 
Nos anelídeos marinhos (poliquetas), nos moluscos aquáticos, nos crustáceos, inclusive 
os terrestres (tatuzinhos-de-jardim) a respiração é realizada por brânquias, estrutura 
especializada em retirar oxigênio da água. Nos moluscos terrestres (gastrópodes) a 
respiração ocorre através de um pulmão rudimentar. 
 
Nos insetos, a respiração é do tipo traqueal e ocorre através de estruturas denominadas 
traquéia. As traquéias são tubos finos que se originam na superfície do corpo e ramificam-
se até chegar a todos os órgãos e tecidos no interior do organismo do animal. A abertura 
da traquéia na superfície do corpo é denominada estigma. 
 
Nos aracnídeos (aranhas e escorpiões) a respiração é realizada através de filotraquéias 
(traquéia forma de folha) ou pulmões foliáceos (pulmões forma de folhas), na qual as 
traquéias coletam o oxigênio atmosférico e transportam até um “pulmão primitivo”, onde 
as trocas gasosas acontecem; neste processo, há participação do sangue no transporte 
de oxigênio até as células. 
 
Respiração dos vertebrados (animais que possuem coluna vertebral) 
Nos vertebrados a respiração é realizada pelo sistema respiratório, que é composto 
principalmente por brânquias ou por pulmões. 
 
Os peixes apresentam na maioria respiração branquial, porém em alguns como a 
pirambóia, chamados peixes pulmonados, há uma bolsa, que pode absorver oxigênio do 
ar atmosférico, funcionando como um pulmão primitivo. Na maioria dos peixes ósseos o 
pulmão primitivo se desenvolveu e deu origem a bexiga natatória, órgão com função 
hidrostática. 
 
Nos peixes ósseos, as brânquias são protegidas por um osso denominado opérculo. 
 
Na larva dos anfíbios os girinos que são aquáticos, a respiração é branquial. Na medida 
em que a larva se desenvolve e se torna adulta, a respiração branquial é substituída pela 
respiração pulmonar e pela respiração cutânea. 
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Nos répteis a respiração é pulmonar. 
 
Nas aves a respiração é realizada por pulmões, que estão ligados aos sacos aéreos, que 
servem de reservatório suplementar de ar. Os sacos aéreos, por sua vez, emitem 
ramificações que se estendem para o interior dos ossos longos, formando os chamados 
ossos pneumáticos. 
 
O grupo dos mamíferos é o que apresenta o sistema respiratório mais desenvolvido. 
Nestes animais, o ar penetra pelas fossas nasais, passando para a faringe, laringe, 
traquéia, brônquios, bronquíolos e finalmente os alvéolos pulmonares, onde ocorrem as 
trocas gasosas. 
 
Respiração humana 
A respiração consiste na absorção de 
oxigênio pelo organismo e na liberação 
de gás carbônico.  Nos pulmões 
ocorrem as trocas gasosas entre o ar e 
o sangue, processo que recebe o nome 
de Hematose. 
 
Na espécie humana, o ar penetra pelas 
fossas nasais, passando para a faringe, 
laringe, traquéia, brônquios, bronquíolos 
e finalmente os alvéolos pulmonares, 
onde ocorrem as trocas gasosas.  
 
As fossas nasais filtram, umedecem e aquecem o ar. 
 
A faringe é o órgão comum ao sistema digestivo e respiratório, recebe o ar das fossas 
nasais e passa para a laringe. 
 
A laringe é o chamado “órgão da voz”, pois é na 
laringe que vamos encontrar as cordas vocais, que 
vibram à passagem do ar, emitindo sons, que são 
modulados na boca e fossas nasais. 
 
A abertura superior da laringe chama-se glote. Sobre 
a glote há uma membrana denominada epiglote. A 
glote dá passagem ao ar sempre que a epiglote está 
fechada. 
 
Anatomia da laringe 
A traquéia é um tubo formado por anéis 
cartilaginosos, possui no seu interior cílios vibráteis 
que auxiliam na purificação do ar. 
 
Os brônquios são bifurcações da traquéia que penetram no interior dos pulmões, 
esquerdo e direito. 
 
Pulmões são dois órgãos de natureza esponjosa, elástica e de cor rósea, situados na 
caixa torácica, um direito, mais desenvolvido com três lobos e o esquerdo com apenas 
dois lobos. 
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No interior dos pulmões, os brônquios se ramificam progressivamente, em tubos cada vez 
menores, reduzindo-se finalmente a finíssimos canais denominados bronquíolos.  
 
Na extremidade dos bronquíolos existem estruturas semelhantes a pequenos sacos, 
chamados de alvéolos, muito vascularizados no qual o oxigênio do ar é trocado pelo gás 
carbônico do sangue. 
 
Envolvendo os pulmões, encontram-se duas membranas denominadas pleuras. 
 
O caminho do oxigênio até o músculo 
Uma vez que o oxigênio se ligou à hemoglobina, seu caminho até o músculo já pode 
começar a ser percorrido. Dos capilares, o sangue rico em oxigênio passa para as veias 
até chegar ao coração. O coração é a bomba do sistema circulatório. Ele impulsiona o 
sangue, permitindo que este atinja o músculo ou qualquer outro tecido do corpo. 
 
 
Transporte dos gases respiratório  

Nos alvéolos pulmonares, o oxigênio do ar 
difunde-se para os capilares e penetra nas 
hemácias, células sangüíneas que 
apresentam um pigmento denominado 
hemoglobina que se combina com o 
oxigênio formando a oxiemoglobina, forma 
pela qual o oxigênio será transportado a 
todas as células do organismo. 
 
Na medida em que o oxigênio se combina 
com a hemoglobina das hemácias, ocorre 
também a liberação de gás carbônico, 
presente em grande quantidade no sangue 
venoso. O gás carbônico difunde-se para o 
interior dos alvéolos, sendo eliminado 

durante a expiração. Este mecanismo de trocas de gases que ocorre nos alvéolos 
pulmonares é denominado hematose. 
 
Nos tecidos ocorre um processo contrário ao da hematose pulmonar. A alta concentração 
de gás carbônico no líquido ao redor das células força a dissociação do oxigênio da 
hemoglobina. Assim o oxigênio pode então se difundir para os tecidos, sendo absorvido 
pelas células. 
 
Simultaneamente, uma pequena parte do gás carbônico combina-se com a hemoglobina, 
enquanto a maior parte desse gás dissolve-se no plasma, por onde será transportado até 
os pulmões para ser eliminado. 
 
Cigarro – diga não a essa droga – fique esperto! 
O cigarro seduz porque dá prazer a quem fuma - um prazer ilusório que logo se 
transforma em necessidade, e dependência. A cada tragada, o fumante ingere mais de 
4700 substâncias tóxicas.  Os derivados do tabaco (cigarro, charuto e fumo para 
cachimbo) matam cerca de três milhões de pessoas por ano em todo mundo.  
    
Outra causa de muitas doenças pulmonares é a poluição. Toneladas de substâncias 
tóxicas fazem parte da composição do ar de muitas metrópoles do mundo, invadindo 
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pulmões e causando doenças que vão matando aos poucos. Os carros e as fábricas são 
os principais culpados pela poluição nos centros urbanos.   
 
Curiosidade! 
 
Monóxido de carbono: um perigo! 
O monóxido de carbono é um gás muito perigoso para nossa saúde porque é capaz de se 
combinar com a hemoglobina do sangue, impedindo-a de transportar o oxigênio.  
 
Os efeitos desse gás vão depender da quantidade absorvida. Em pequena quantidade, 
pode causar dor de cabeça ou enjôo, mas em maior quantidade a pessoa pode perder a 
consciência e até morrer por asfixia, quando as células deixam de receber oxigênio. 
 
Um carro com motor ligado numa garagem fechada, por exemplo, é uma situação muito 
perigosa, que pode provocar a morte. A queima da gasolina do carro produz um pouco 
de monóxido de carbono, e isso pode ser fatal. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


