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APRENDIZAGEM

TEMPO

DISCIPLINA

DEDICAÇÃO

ORGANIZAÇÃO

• Estabeleça horário para
seus estudos.
• Divida o tempo entre o
estudo e as diversões.
• Planeje períodos de
estudo, em etapas certas,
intercaladas com períodos
de descanso.

• Comece os estudos com uma
revisão dos passos anteriores.

• Não esconda as dificuldades,
pare e analise onde está o
problema. Tire suas dúvidas com
o seu professor ou mesmo com
um colega.

• Tenha um espaço próprio
para estudar. Nele, você
poderá se organizar do seu
jeito. O que importa é que se
sinta confortável e dedique
atenção aos seus estudos.
• O material deve estar em
ordem, antes e depois das
tarefas.
• Escolha um lugar para
guardá-lo adequadamente.

• Crie hábitos de estudo,
estabeleça prioridades e se
esforce para cumpri-las.

• Isso fará com que adquira
maior autonomia e
responsabilidade em todas
as áreas da sua vida.
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Respirar é um ato involuntário, embora, em alguns momentos, seja possível
controlar a respiração. A respiração é o primeiro ato do ser humano ao nascer, que
se repete incessantemente e automaticamente até o final da vida.

Para nos mantermos vivos é preciso que as células recebam o gás oxigênio. O
processo que ocorre dentro da mitocôndria para a produção da energia que
precisamos é chamado de RESPIRAÇÃO CELULAR.

A digestão e a respiração são funções dependentes
uma da outra. Mas por que a digestão é tão
importante para a respiração? Observe a imagem ao
lado que explica a respiração celular.

No interior da célula, a glicose, proveniente do
processo alimentar, em presença do gás oxigênio,
fornece energia para o organismo, com liberação de
gás carbônico e água.

GLICOSE + GÁS OXIGÊNIO GÁS CARBÔNICO+ ÁGUA + ENERGIA

A respiração celular só pode acontecer se o gás oxigênio chegar até as células.
E se as células ficarem sem oxigênio acabam morrendo.
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O sistema respiratório é responsável pela captura do oxigênio do ar, levando-o até as células. Leia o texto
abaixo para conhecer os órgãos que formam o sistema respiratório e a importância do oxigênio .

Médico explica como inalação de fumaça afeta a saúde
Mônica Vasconcelos da BBC Brasil em Londres

A BBC Brasil conversou com o pneumologista José Eduardo Afonso Júnior, do Hospital das Clínicas da Faculdade de
Medicina da USP, em São Paulo, para saber como a inalação de fumaça em incêndios afeta o organismo.

Afonso explicou que há dois problemas críticos em situações de incêndio: a inalação de substâncias tóxicas e as
queimaduras internas provocadas pela inalação de fumaça quente.

“O monóxido de carbono que se forma a partir da queima de materiais entra pelo pulmão e cai na corrente sanguínea,
ocupando espaço nos glóbulos vermelhos onde deveria estar o oxigênio", disse.

"Quando os glóbulos vermelhos ficam tomados por monóxido de carbono, não conseguem transportar oxigênio, o que
provoca a morte". O médico citou como exemplo casos em que pessoas morrem por inalar monóxido de carbono em
uma garagem fechada.

Mas, no caso de incêndios, a fumaça inalada é perigosa não apenas por carregar toxinas, como também por sua alta
temperatura.

A alta temperatura dessa fumaça causa lesões na traqueia e nos brônquios, chegando até os alvéolos" (estruturas
localizadas dentro do pulmão onde ocorre a troca de gases, hematose - oxigênio e gás carbônico).

O médico explicou que, quando a fumaça muito quente é inalada, os brônquios da pessoa se fecham.

"É como uma crise aguda de bronquite que fecha os brônquios e não deixa o ar passar", disse. "Você sofre pela falta
de ar e pode sentir dor porque a traqueia tem nervos que dão sensação de dor".

A destruição da camada interna dos brônquios e da traqueia favorece infecções e muitos morrem mais tarde, vítimas
dessas infecções".

http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2013/01/130128_entenda_asfixia_mv.shtml acesso em 3\11\2013

Vamos conhecer agora a localização dos órgãos do sistema respiratório citados no texto acima?
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FOSSAS NASAIS – filtram o
ar para que ele chegue
mais limpo aos pulmões.
Por isso, devemos evitar
respirar pela boca!

LARINGE – órgão que possui
um orifício, controlado pela
epiglote, que não deixa o
alimento passar para os
pulmões.

A traqueia, por ser formada de tecido cartilaginoso, é muito
resistente e, mesmo quando dobramos o pescoço, a passagem de
ar não é obstruída.

Experimente encostar o queixo no peito e respirar. Viu? Você
continua respirando!

Brônquios – tubos que penetram                    
nos pulmões e  se ramificam nos 
bronquíolos (tubos fininhos) que 
terminam em pequenas estruturas 
na forma de cachos de uvas, que 
são os alvéolos pulmonares.

Pulmões – em número de dois,
sendo que o esquerdo é menor
do que o direito. Os pulmões são
revestidos por uma membrana
fina e lisa chamada PLEURA.

O sistema respiratório é responsável por dois movimentos
em nosso organismo: a inspiração (entrada de ar) e a
expiração (saída do ar).

FARINGE – órgão comum ao
sistema digestório e
respiratório

Traqueia – tubo que liga a laringe
aos brônquios. É formada por anéis
cartilaginosos resistentes.

in- prefixo latino que significa movimento
para dentro (inspiração)

ex- prefixo latino que significa movimento
para fora (expiração)

situado.net

Por que, quando realizamos uma atividade
física como, por exemplo, nadar ou correr,
respiramos muito mais rapidamente?

____________________________________
____________________________________
____________________________________

Glossário:

epiglote – estrutura que impede a entrada de alimento na traqueia quando
engolimos.
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Papel do diafragma na respiração

1. Observe as duas imagens e, abaixo de cada uma delas, complete o texto explicativo,
contidos nos retângulos, sobre o mecanismo da respiração e do diafragma, utilizando as
palavras do quadro.

Durante a inspiração, quando o diafragma _______, a
cavidade torácica _________, e a pressão interna
___________ . Para igualar a pressão, o ar penetra
rapidamente nos pulmões.

Quando expiramos, o diafragma ___________,
a capacidade pulmonar diminui, elevando a
pressão _____________e consequentemente o
ar _________ dos pulmões.

diminui
aumenta
contrai 
interna
sai
relaxa

Quando inspiramos, o diafragma se contrai e
aumenta a capacidade pulmonar. A pressão no
interior dos pulmões diminui e assim o ar entra
nos pulmões.

Quando expiramos, o diafragma relaxa e diminui a
capacidade pulmonar. A pressão no interior dos
pulmões aumenta provocando o movimento do ar
para fora do corpo.

O ato de inspirar e expirar, puxando o ar para
dentro do nosso corpo, para depois soltá-lo, é o que
nos mantém vivos. E temos um músculo muito
importante, no processo de respiração, entre o tórax
e o abdômen, chamado DIAFRAGMA.

Vamos ver como ele funciona? Observe as imagens.

AGORA,
É COM VOCÊ!!!

ht
tp

://
m

m
sp

f.m
sd

on
lin

e.
co

m
.b

r/p
ac

ie
nt

es
/m

an
ua

l_
m

er
ck



Ciências - 9.º Ano / 1.º BIMESTRE  - 2014 8

OS PULMÕES E AS TROCAS GASOSAS

Gás inspirado

____________ ALVÉOLOS            
PULMONARES

Ocorre o processo de trocas
gasosas ou ___________

Gás expirado

_____________
VAI PARA OS

SAI O

A hematose ocorre no interior dos alvéolos pulmonares e
consiste na troca do sangue venoso (rico em gás carbônico) em
sangue arterial(rico em oxigênio).

A parede dos alvéolos é tão fininha que o gás oxigênio (O2) e
o gás carbônico (CO2) passam através dela.

Por estar mais concentrado no ar que chegou aos pulmões,
uma grande quantidade do gás oxigênio (O2) atravessa a parede
dos alvéolos para dentro do vaso capilar. Após entrar na corrente
sanguínea, este gás é transportado para todas as células do corpo
por meio de células sanguíneas chamadas hemácias.

Nesse instante, por estar mais concentrado no sangue que
está dentro do capilar sanguíneo ao redor dos alvéolos
pulmonares, uma grande quantidade do gás carbônico passa do
vaso sanguíneo para os alvéolos e será eliminado do corpo
através da expiração.
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AGORA,
É COM VOCÊ!!!

1. Complete os espaços em branco com as palavras que completam o sentido do esquema.

Para saber mais sobre hematose pesquise em

http://www.aticaeducacional.com.br/htdocs/ativid
ades/sist_resp/atv2.htm
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Para saber mais sobre o monóxido de carbono 
acesse o site
http://www.transitoideal.com/pt/artigo/4/educador/51/poluic
ao-ambiental-e-o-transito

O AR QUE VAI PARA DENTRO DO NOSSO CORPO 

afh.bio.br

Quando bocejamos, muitas vezes
podemos estar cansados,
sonolentos ou desatentos.

O cérebro avisa que nossas células
precisam de mais oxigênio para
produzir mais energia e assim
continuar suas atividades. Ao
bocejar, inspiramos bastante ar,
enviando ao organismo uma carga
extra de oxigênio!
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Você já engasgou alguma vez?

Normalmente, os alimentos passam da faringe para o esôfago e seguem o caminho para o
estômago. Mas... se o alimento passa para a laringe nós engasgamos. Então vem a tosse que é o
mecanismo protetor.

Lembre-se de que, pela laringe, só deve passar o ar. Por essa razão é que existe a EPIGLOTE
que fecha a entrada da laringe, quando estamos comendo, evitando que engasguemos.

Sábia a natureza, não é mesmo?

Por que é importante que os túneis da cidade tenham uma boa ventilação?

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

O monóxido de carbono é um gás incolor e inodoro liberado nas cidades,
especialmente com a queima de carvão vegetal, gasolina e óleo diesel dos
carros. As queimadas nas florestas também lançam na atmosfera o monóxido
de carbono. Esse gás dificulta o transporte do gás oxigênio pelo sangue, em
nosso organismo.

ESPAÇO
CRIAÇÃO

Organize um mural em sua escola para que seus colegas
também fiquem bem informados sobre o sistema respiratório.
Acesse o site ao lado, reúna recortes e reportagens e, é claro,
as informações contidas no seu caderno.

9
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1. Mostre que você entendeu o processo da respiração. Consulte as páginas
anteriores e o seu livro didático e responda às perguntas abaixo.

8ºano

A. O que ocorre nos pulmões entre os alvéolos pulmonares e o sangue?

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

C. Qual é a relação entre os alimentos ingeridos por nós e a respiração?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

B. Quando você corre, o seu ritmo respiratório aumenta, isto é, você passa
a respirar mais depressa. Por quê?

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

2. Complete as frases com as palavras colocadas ao lado.
Os __________são formados por células envolvidas por vasos sanguíneos bem finos,
Os ___________ . O sangue que chega aos alvéolos contém gás _____________ . Nos
alvéolos ocorre a troca do gás carbônico pelo gás __________ que é levado pelo _______
para o organismo. Assim, o sangue que sai dos alvéolos torna-se rico em gás oxigênio.
Esse processo, em que há a troca do gás carbônico pelo gás oxigênio, capturado do

ambiente é chamado de ________________.

hematose
oxigênio
alvéolos
carbônico
capilares
sangue

A capacidade pulmonar total corresponde a cerca de 5
litros de volume de ar em um indivíduo adulto.

AGORA,
É COM VOCÊ!!!

10
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O SISTEMA RESPIRATÓRIO E A SAÚDE

No inverno, a mudança de temperatura funciona como uma irritação e quem sofre com algumas complicações
respiratórias como asma, bronquite e rinite deve se preocupar ainda mais e manter-se sempre agasalhado,
hidratado, com as mãos limpas e longe de locais muito fechados. A alergia respiratória é uma reação
exagerada do sistema de defesa a agentes externos, os alérgenos.

Esses alérgenos são: a presença de pó no ambiente, cheiros fortes, frio, mofo, flores e tempo seco.

ASMA - Segundo a OMS, cerca de 300 milhões de pessoas têm asma. A doença, que causa uma inflamação
crônica nas vias aéreas, causa uma obstrução e pode dar sintomas como falta de ar, chiado e aperto no peito e
tosse.

RINITE – Provoca nariz entupido ou escorrendo, espirros, coceira no nariz, nos olhos e no céu da boca e dor de
cabeça. A rinite pode ser desencadeada por materiais presentes no ar, como mofo, poeira doméstica ou flores.
Adaptado de http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2013/07/medicos-dao-dicas-para-respirar-melhor-e-evitar-crises-de-asma-e-rinite.html

ESPAÇO PES    UISA
Com a ajuda de seu Professor, consulte o seu livro didático e os sites abaixo, e escreva, em seu caderno, as
informações sobre algumas doenças do Sistema Respiratório, como por exemplo:

a) Tuberculose

b) Enfisema

c) Pneumonia

Sites: www.inca.gov.br

www.abcdasaude.com.br

Os ácaros são os principais responsáveis por processos alérgicos relacionados à poeira
doméstica. São encontrados em objetos de pelúcia, roupas de cama e adoram lugares úmidos.
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O SISTEMA CIRCULATÓRIO
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Todas as células precisam de oxigênio. É o sangue que transporta o oxigênio
até elas. O sangue também transporta nutrientes a todas as células.

O sistema circulatório é formado pelo sangue, coração e vasos sanguíneos
(veias, artérias e capilares).

VEIA

ARTÉRIA

CORAÇÃOO coração bombeia o sangue para que ele circule por todo o
corpo, levando oxigênio e nutrientes necessários às células que
sustentam as atividades orgânicas.

O coração humano é formado pelo miocárdio, um músculo
de cerca de 300 g cujo espaço central se encontra dividido em
quatro cavidades (duas aurículas e dois ventrículos) separadas
por válvulas e paredes finas. Essa divisão faz com que, na
realidade, tenhamos duas bombas vitais: um coração direito, que
envia sangue para os pulmões, e um coração esquerdo, que faz o
mesmo até os órgãos periféricos.

Os batimentos cardíacos
acontecem através da contração do
músculo (sístole) e do relaxamento
do músculo (diástole).

http://www.aticaeducacional.com.br/htdocs/atividades/sist_circ/at5.htm
http://www.aticaeducacional.com.br/htdocs/atividades/sist_circ/at1.htm

1. Calcule quantas vezes o coração bate durante 24 horas, tomando-se como base um batimento de 80 vezes por minuto.
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

Consulte os sites indicados que 
apresentam atividades interessantes 
sobre o sistema circulatório .M
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Assista ao vídeo que mostra como
ocorrem os batimentos cardíacos,
acessando o seguinte endereço na internet

http://vimeo.com/8321006

Outros vídeos interessantes sobre o
sistema cardiovascular:

www.aticaeducacional.com.br/htdocs/atividades/sist_
circ/at1.swf

Nossa circulação sanguínea é dividida em dois circuitos: um
pulmonar e outro corporal ou sistêmico.

Com isso, o coração funciona como uma estrutura dupla, que
bombeia, do lado direito, o sangue que vem do corpo (o SANGUE
VENOSO), rico em gás carbônico, que vai para os pulmões.

Do lado esquerdo, o sangue que vem dos pulmões (o SANGUE
ARTERIAL), rico em oxigênio, que vai para o corpo.

Circulação pulmonar ou pequena circulação: coração (ventrículo
direito) – pulmões – coração (átrio esquerdo).
Circulação sistêmica ou grande circulação: coração (ventrículo
esquerdo) – corpo – coração (átrio direito).

Circulação pulmonar ou pequena circulação: coração (ventrículo
direito) – pulmões – coração (átrio esquerdo).
Circulação sistêmica ou grande circulação: coração (ventrículo
esquerdo) – corpo – coração (átrio direito).

AGORA,
É COM VOCÊ!!!

http://sites.aticascipione.com.br/ser/infograficos/com
o_e_feito_o_sangue/como_e_feito_o_sangue.swf

1. Qual é o caminho que o sangue percorre no trajeto da grande
circulação?

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

2. Qual é o caminho que o sangue percorre no trajeto da pequena
circulação?

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

O SISTEMA CIRCULATÓRIO

13
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É na corrente sanguínea que os nutrientes e o
oxigênio circulam até atingir todas as células.

De que é feito o sangue?
Ele é formado por células mergulhadas em um
líquido, o plasma. Essas células são as
hemácias, as plaquetas e os leucócitos. Vamos
conhecê-las?

SANGUE – TECIDO LÍQUIDO DO CORPO HUMANO

PLASMA - Líquido amarelado,
composto por água, onde estão
os nutrientes (glicose, gorduras,
proteínas, sais minerais e
vitaminas).

LEUCÓCITOS - Células
de defesa do
organismo. Destroem
bactérias, vírus e
substâncias tóxicas que
causam doenças.

HEMÁCIAS -
Transportam o oxigênio
para as outras células do
corpo e o gás carbônico
para os pulmões. São
ricos em uma proteína: a
hemoglobina que lhe dá
a cor vermelha. São
também chamadas de
eritrócitos.

PLAQUETAS - São pedaços
ou fragmentos de células que
ajudam a interromper o
sangramento quando um vaso
é danificado.

Responda: Qual a importância do sangue para o corpo humano?

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

AGORA,
É COM VOCÊ!!!

As hemácias humanas não possuem núcleo. Elas circulam por cerca de 120 dias. Depois, são destruídas no fígado e no baço.

w
w

w
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ia.com
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O SANGUE E A DEFESA DO NOSSO CORPO

Os leucócitos representam o principal agente de defesa do
nosso corpo, contra proteínas estranhas chamadas de antígenos.

Os leucócitos atuam na defesa do organismo através do
processo da fagocitose e pela produção de anticorpos que são as
proteínas que neutralizam os invasores.

www.portalsaofrancisco.com.br

Glossário: fagocitose- palavra de origem grega que significa
digerir a célula;

anticorpos – proteínas especiais que neutralizam a ação de
toxinas ou de alguns microrganismos.

O conjunto de todos os leucócitos do nosso 
corpo constitui o nosso sistema de defesa ou 
sistema imunológico. No sangue há vários 

tipos de leucócitos: neutrófilos, basófilos, 
eosinófilos e os linfócitos. Embora presentes 
no sangue, podem também sair dos vasos 
sanguíneos e migrar para outros tecidos 

As vacinas são uma forma preventiva de evitar doenças,
porque elas estimulam os nossos glóbulos brancos (leucócitos) a
produzirem anticorpos contra agentes infecciosos (vírus, bactérias,
protozoários) antes de eles invadirem, de fato, o nosso organismo.

A vacinação tem salvo mais pessoas do que qualquer
medicamento já inventado. Além disso, fez com que doenças
graves, como a paralisia infantil, no Brasil, e a varíola, no mundo,
fossem totalmente eliminadas.

Atenção! As vezes é necessário um defesa
rápida. Por exemplo: quando a pessoa é picada
por animais peçonhentos como aranhas, cobras
e escorpiões. Nesses casos é aplicado o soro
que neutraliza imediatamente os antígenos.

A obrigatoriedade da
vacinação contra a varíola
provocou a Revolta da
Vacina, no Rio de Janeiro,
no ano de 1904.

À esquerda, o médico
e sanitarista Oswaldo Cruz.

http://w
w

w
.m

undoeducacao.com
/historiadobrasil/revolta-vacina.htm Com o auxílio de seu Professor, pesquise, nos sites abaixo,

informações sobre a revolta da vacina no Rio de Janeiro, no início
do século XX. Seu Professor de História também poderá ajudá-lo.
Escreva, no seu caderno, a história desse período marcante na
cidade do Rio de Janeiro.
www.historiabrasileira.com
www.ccms.saude.gov.br/revolta/revolta.
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SISTEMA LINFÁTICO – SISTEMA IMUNITÁRIO

O sistema linfático se distribui por todos os órgãos do corpo,
exceto pelo cérebro.

A circulação do sistema linfático, como no sistema sanguíneo,
ocorre dentro de uma rede de vasos (vasos linfáticos), e é
exclusiva das células do sistema imune, os leucócitos, em especial
os linfócitos, que fluem pelo corpo através da linfa.

O sistema linfático é formado pela linfa, pelos vasos linfáticos e
órgãos linfoides, como os linfonodos (gânglios linfáticos), o baço,
o timo, as amigdalas (tonsilas palatinas), o apêndice e a medula
óssea.
O sistema linfático, ao contrário do sistema cardiovascular, não
possui um órgão equivalente ao coração e a linfa não é bombeada
como o sangue.

Igual à circulação sanguínea, a circulação linfática também ocorre
num único sentido. Os vasos linfáticos, como as veias, possuem
válvulas que impedem o retorno da linfa em seu interior, fazendo com
que seu fluxo seja sempre para frente.

www.ebah.com.brRecapitulando...
Consulte o banco de palavras e responda às questões abaixo:
a) Atua na coagulação do sangue: ________________________________________
b) Pequena circulação:  _________________________________________________
c) O número aumenta nas infecções: _______________________________________
d) Não possuem núcleo e são ricos em hemoglobina: __________________________
e) Fluem pelo corpo através da linfa: _______________________________________
f) Conjunto que forma o sistema imunológico : ________________________________
g) Líquido amarelado do sangue onde estão os nutrientes: ______________________

plasma
plaqueta
sistema linfático
linfócitos
leucócitos
hemácia
pulmonar
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CONHECENDO  O  SISTEMA URINÁRIO ...

Agora, com a ajuda de seu Professor, numere os órgãos do sistema
urinário ao lado, de acordo com as funções citadas abaixo.

O sistema urinário é composto pelos seguintes órgãos:

1) Dois rins que filtram o sangue.

2) Dois ureteres que encaminham a urina para a bexiga.

3) Uma bexiga que armazena a urina.

4) Uma uretra que encaminha a urina para fora do corpo.
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Observe, no esquema ao lado, que os rins são dois órgãos
existentes na parte de trás do abdômen, na altura da cintura.

Eles têm a forma de feijão com 10 a 13cm de altura e com 5 a 7cm
de largura. No adulto, os rins pesam cerca de 120 a 180g cada um.

SISTEMA URINÁRIO FEMININO

17
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E se os rins parassem de funcionar, o que poderia acontecer?

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

COMO AS SUBSTÂNCIAS CHEGAM ATÉ A NOSSA URINA ?

O sangue é levado ao interior dos rins pela artéria renal e sofre um
processo de filtração nos néfrons. Os néfrons são pequenos tubos,
estruturas microscópicas, localizadas nos rins e que filtram a água, sais
minerais, açúcares, aminoácidos e ureia.

Os outros componentes do sangue, como proteínas e vitaminas,
permanecem nos néfrons e retornam à circulação, através das veias
renais.

Já vimos que as substâncias tóxicas do organismo passam para o
sangue a fim de serem eliminadas.

O sistema urinário retira as substâncias tóxicas do organismo, como
a ureia. Retira, também, outras substâncias que não são tóxicas, mas
que, em excesso, prejudicam o funcionamento do organismo, como, por
exemplo, os sais minerais.

Os resíduos do metabolismo celular são constantemente removidos
da corrente sanguínea. Essa remoção, realizada pelos rins, é um
processo bastante seletivo, pois, dependendo da substância, ela pode ser
redirecionada ao sangue ou eliminada na urina.

As fezes não são consideradas excreções do organismo, pois nelas existem substâncias que não foram
digeridas, nem transportadas, nem assimiladas pelo organismo.

No fígado, a 
amônia é 

transformada 
em ureia que é 

eliminada, 
principalmente, 

pelos rins.
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CISTITE
É o nome dado ao processo de inflamação ou infecção

da bexiga, geralmente provocado por bactérias. Alguns dos
sintomas da cistite são: aumento da frequência de micção,
dor ou ardência ao urinar, febre e dores na região da
bexiga. O tratamento é realizado através da administração
de antibióticos, receitados pelo médico, de acordo com o
tipo de bactéria.

HEMODIÁLISE
Devido ao mau funcionamento dos néfrons, o sangue

não é filtrado de maneira apropriada e substâncias tóxicas
começam a se acumular no organismo. Em casos muito
graves é necessário realizar hemodiálise A hemodiálise é
um procedimento de filtração do sangue. Através da
hemodiálise são retiradas do sangue substâncias como a
ureia, o sódio, o potássio e a água que, quando em
excesso, trazem prejuízos ao organismo.

CÁLCULOS RENAIS
Durante a filtração e reabsorção de substâncias do sistema

urinário podem aparecer alguns pequenos cristais de sais minerais
e outras substâncias. Esses são os cálculos renais que podem
causar dores na região dos rins ou muita dor ao urinar.
Dependendo do tamanho do cálculo, ele pode ser eliminado
naturalmente com a urina, ou pode haver necessidade de uma
cirurgia para retirá-lo.
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A SAÚDE E O SISTEMA URINÁRIO

http://w
w

w
.criasaude.com

.br/
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PERCEBENDO O MUNDO...

Os órgãos dos sentidos trabalham de forma conjunta com o
sistema nervoso. Esses órgãos transformam luz, pressão, som e
outros estímulos em um tipo de mensagem elétrica que percorre
as células nervosas, chegando ao cérebro. O cérebro recebe e
interpreta essas mensagens, comandando as reações ou
respostas ao estímulo inicial.
www2.bioqmed.ufrj.br/ciencia

Observe a imagem. Alguns sentidos nos dão informações sobre o ambiente: o cheiro do bolo, a cor dos doces e dos enfeites, o
gosto dos salgadinhos, a música que os jovens cantam. Rapidamente você identifica os sentidos que nos passam essas informações
nessa cena: visão, audição, olfato, tato e paladar.

Os órgãos dos sentidos são os responsáveis pelas diferentes sensações que experimentamos. Graças a eles podemos
enxergar, ouvir, sentir o gosto e o cheiro das coisas, tocar e sentir os objetos. Essas sensações se dão graças aos olhos
(visão), orelhas (audição), língua (paladar), nariz (olfato) e pele (tato).
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Relacione 3 ações, observadas na figura, e tente identificar o sentido utilizado e o  órgão envolvido. 

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

AGORA,
É COM VOCÊ!!!

Como conseguimos esta integração do corpo com o ambiente que nos cerca?
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Acesse os sites abaixo para saber mais sobre a visão 3D
http://www.oficinadanet.com.br/artigo/tv_digital/como-funciona-uma-tv-3d
http://www.sofisica.com.br/conteudos/curiosidades/cinema_3d.php
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Pintor Lorenzo Costa
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Conhecemos o mundo a nossa volta por meio dos órgãos dos sentidos. Esses órgãos funcionam, em conjunto com o sistema
nervoso, recebendo e interpretando informações.

TATO 
A todo momento recebemos estímulos através da

pele. Possuímos células especiais que registram as
sensações que chegam até ela. O sentido do tato é mais
apurado em certas regiões do corpo como, por exemplo,
lábios e ponta dos dedos, o que nos permite tocar
instrumentos musicais e manipular vários objetos e ainda
perceber possíveis danos a nossa pele.

Pessoas que não enxergam geralmente possuem o
tato muito desenvolvido.

COMO VEMOS O MUNDO?
A visão é o que nos faz enxergar as coisas. No escuro,

ficamos impossibilitados de enxergar.
A íris é a parte colorida do olho. No centro dela há uma

abertura (um ponto negro) chamada de pupila. É através da
pupila que a luz entra nos olhos. Quanto mais iluminado o
ambiente, menor a pupila fica. A retina é a região onde a
imagem se forma. A esclera é a parte branca do olho.

PERCEBENDO O MUNDO...
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Nossa visão binocular é do tipo estereoscópica (em 3
dimensões), que favorece uma visão em profundidade,
com maior alcance.

Glossário: binocular – relativo aos dois olhos
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AUDIÇÂO – Vamos conhecer o interior das orelhas?

As orelhas, antes chamadas de ouvidos, são os órgãos responsáveis
pela audição e pelo equilíbrio. Nele encontramos receptores que captam
estímulos mecânicos retransmitindo-os ao sistema nervoso central.
As ondas sonoras entram pela orelha e chegam ao canal auditivo,
passam por uma membrana chamada tímpano que vibra e transmite
essas vibrações a três ossinhos de nomes engraçados: martelo,
bigorna e estribo.
Aí começa a orelha interna, formada pela cóclea que tem forma de
caracol e pelos canais semicirculares onde existe um líquido
responsável pelo equilíbrio do corpo. As vibrações sonoras são
transformadas em impulsos nervosos que chegam ao cérebro.
Pronto! Você percebeu os sons.

PALADAR – é um trabalho para as papilas gustativas!

Em nossa língua estão as papilas gustativas, que são as responsáveis
pelo nosso paladar. São milhares delas, por toda a superfície da língua.
Há papilas gustativas especializadas na percepção dos sabores doce,
salgado, azedo e amargo. Elas enviam essas sensações dos sabores
para o cérebro, através de uma rede de células nervosas. A língua capta
também sensações de frio, quente, duro e mole. O olfato também tem
papel importante na percepção dos sabores.
Como assim?

OLFATO – Como captamos os odores?
Nossas narinas são as responsáveis pelo sentido do olfato. No nariz
estão as membranas olfativas, repletas de receptores que captam os
cheiros que entram pelas narinas. Logo acima das membranas estão os
nervos olfativos, que mandam as informações sobre os cheiros para
o cérebro.

http://suadieta.com.br

PERCEBENDO O MUNDO...
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Olfato e paladar são dois
sentidos sempre ligados: é difícil sentir um sabor
sem usar o olfato. Com nariz e olhos tapados
pode ser difícil distinguir, só pelo gosto, uma
laranja ou um abacaxi. Por essa razão, temos
dificuldade de sentir o sabor dos alimentos,
quando estamos resfriados. O cheiro é um fator
importante na percepção do sabor dos alimentos.
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Recapitulando...

3. Por que recentemente os cientistas substituíram o 
termo ouvido por orelha?

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

1. Responda às questões apresentadas:

a. Que relação existe entre a orelha e o equilíbrio do corpo?
___________________________________________________________________________________________
b. Quando saímos de um ambiente escuro para um outro muito iluminado sentimos um desconforto visual por
alguns segundos. Qual a razão?
___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
c. Por que quando estamos resfriados temos dificuldade de perceber o sabor dos alimentos?
___________________________________________________________________________________________

2. Observe a imagem de um olho na página 21.
Observe, também, o olho de um colega e desenhe
neste espaço, indicando as partes que compõem o
olho humano.

Para saber mais sobre  a audição acesse os sites
http://www.sobiologia.com.br/conteudos/Corpo/sentido4.php
http://mdemulher.abril.com.br/saude/audição
http://mdemulher.abril.com.br/blogs/corpo-saudavel/saude/como-
saber-quando-a-audicao-esta-comprometida/
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- EPIDERME: é a camada que pode ser vista
externamente. A epiderme é formada, basicamente,
por tecido epitelial, tendo células responsáveis pela
formação da queratina, que protege o organismo das
agressões do meio ambiente. Na epiderme, ocorre
uma intensa divisão celular que repõe as células que
perdemos todos os dias. As células epidérmicas
podem se modificar, dando origem aos anexos da
pele (unhas, pelos, glândulas sudoríparas e
sebáceas).

- DERME: fica logo abaixo da epiderme e contém a
raiz dos pelos, as terminações nervosas e os vasos
sanguíneos, além do colágeno, que dá elasticidade à
pele.

- HIPODERME: região da pele que nos protege
contra os traumas e apresenta camadas de gordura,
veias e músculos. É responsável pela reserva de
energia, por conter um número variável de células
adiposas que atuam como isolante térmico.

Doenças da pele
As micoses são doenças causadas por fungos e atingem a pele e as unhas dos pés e das mãos.
A pediculose é causada pelo piolho, que parasita o ser humano. Quando deposita os ovos (lêndeas) na raiz dos cabelos, é

preciso tratá-la com medicamentos apropriados.
A escabiose (sarna) é causada por um ácaro que se alimenta da queratina existente nas células da epiderme, que

descamam. É uma doença contagiosa, transmitida pelo contato direto interpessoal ou através do uso de roupas contaminadas.
Os ácaros fazem parte da subclasse Acarina ou Acari, da qual também fazem parte os carrapatos.

Um dos maiores órgãos que nosso corpo possui é a pele, que
está em contato direto com o ambiente. Ela corresponde a 16% do
peso total do corpo.

Vamos conhecer um pouco desse órgão que envolve o nosso
corpo.

CONHECENDO  A  NOSSA  PELE...

Para saber mais sobre doenças da                
pele, acesse os sites a seguir:

http://www.dermatologia.net/novo/base/doencas/sarna.shtml
http://www.abcdasaude.com.br/artigo.php?183
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1. Os sentidos que nos dão informações sobre o ambiente que nos cerca são ____________ , __________ ,_____________, _______
e ________ .

2. Com base no que estudou até agora, resolva a cruzadinha.

a) Função da orelha além de “ouvir sons”.
b) Camada interna da pele.
c) Orifício que controla a entrada de luz nos olhos.
d) Região do globo ocular em que se formam as imagens.
e) Órgão responsável pelo sentido do olfato.

3. Responda às perguntas abaixo:
a) Que estrutura da pele  faz diminuir a perda de água e nos protege contra a desidratação ? ____________
b) Que camada da pele nos protege contra impactos e é nossa reserva energética?  ________________
c) Que estrutura  da pele é responsável pela cor da pele? ____________________
d) Que camada possui dois corpúsculos táteis ?  ________________________

AGORA,
É COM VOCÊ!!!

5. O sistema Braille é um alfabeto convencional cujos caracteres são indicados por pontos em relevo, utilizados pelos
deficientes visuais em livros, elevadores e outros. Qual o sentido que é utilizado para substituir a visão?

__________________________________________ Para saber mais sobre o Sistema Braille, acesse
http://super.abril.com.br/superqrquivo/1989/conteudo 111632.shtml

4. A presença de pelos na pele humana é relativamente escassa. Nos dias frios, o jeito é usar um bom agasalho. Mas, em
muitos mamíferos, especialmente naqueles que vivem em climas frios, a pelagem costuma ser bem desenvolvida. Como os
pelos contribuem, nesses casos, para a manutenção da temperatura do corpo?
__________________________________________________________
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Você já estudou vários sistemas que integram o nosso corpo: os sistemas digestório, respiratório,
excretório e circulatório. Existe um sistema que coordena todos os outros sistemas e permite ao
organismo responder e agir de acordo com os estímulos do ambiente: o sistema nervoso.

Nosso organismo reage a cada estímulo externo como gritar, no futebol, quando o seu time faz
um gol, e reage, também, aos estímulos internos, quando sentimos alegria, dor ou fome.
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todas as situações por que passamos no dia a dia,
precisamos conhecer este sistema que forma toda a
rede de comunicação de nosso corpo: o sistema
nervoso, como já dissemos acima.

O sistema nervoso é formado por órgãos que integram e regulam o funcionamento do corpo. Ele recebe e
organiza informações e participa da coordenação das funções de nosso corpo. Tudo isso graças às estruturas que
vamos conhecer agora.

Os órgãos que integram esse sistema têm alguma coisa em comum: os neurônios. Vamos conversar a
respeito deles.

Os neurônios são células especializadas que formam o sistema nervoso e
que são capazes de receber informações, interpretá-las e transmitir mensagens a
outros neurônios.

Os neurônios se comunicam formando grandes redes: os circuitos nervosos.

A região entre dois neurônios, onde ocorre a transmissão do impulso nervoso,
chama-se SINAPSE.

As substâncias químicas que transmitem as mensagens de um neurônio a outro,
pela sinapse, são chamadas de mensageiros químicos ou neurotransmissores.

Os neurotransmissores fazem as informações circularem pelo cérebro.
A serotonina, por exemplo, é um neurotransmissor que melhora o humor,

embala o sono e alivia a dor.
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SISTEMA NERVOSO - UMA REDE NERVOSA
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Para saber mais sobre o sistema nervoso, acesse
www.cerebronosso.bio.br/ilustraes/neuronio
www.cerebronosso.bio.br/guia-basico-de-neurociencia

AGORA,
É COM VOCÊ!!!

1. Após a leitura do texto sobre o Sistema Nervoso, complete as frases abaixo com as palavras adequadas.

Neurônios são células especiais, constituintes do sistema nervoso e

possuem extensões especializadas chamadas de  ___________________ .

Os     _________________________    são responsáveis pela recepção de 

informações e os  ___________________________   pela sua transmissão.

Os  ___________________ realizam a comunicação com outros neurônios, 

através das  ___________________, quando liberam substâncias químicas 

específicas denominadas  ________________________________.

a) Como são chamados os neurônios que recebem os estímulos vindos do meio
ambiente? _______________________________.

b) Quais são as células que formam o sistema nervoso e que são especializadas em
transmitir o impulso nervoso? ___________________________________.

c) Quais os tipos de neurônios que levam o impulso do sistema nervoso central até os
músculos ou às glândulas? _________________________________.

d) O neurotransmissor responsável pelo alívio da dor é a _______________________.

UERONOSIN

SIOSNISERA

NONAISREOT

SORMOTE

2. Organize as letras das palavras dos retângulos ao lado que estão relacionadas ao sistema nervoso e responda às
perguntas a seguir:
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Observe as imagens acima. Um neurônio é uma célula nervosa que contém um corpo celular com um núcleo
e possui dois prolongamentos: o axônio, que é ramificado na extremidade, e os dendritos, que se ramificam
próximos ao corpo celular. Os neurônios transmitem as informações em forma de impulso nervoso.

Os impulsos nervosos são descargas elétricas que atravessam o neurônio.

Quando os neurônios recebem os estímulos
enviados pelo meio ambiente, são chamados de
neurônios sensoriais ou sensitivos. Quando
transmitem impulsos nervosos de um neurônio
para outro, são chamados de neurônios de
associação. Quando levam o impulso nervoso
do sistema nervoso central até os músculos ou
às glândulas, são chamados de neurônios
motores.

Neurônios de 
associação

Neurônios motores

Músculos
Recebem 
mensagens dos 
neurônios 
motores
e movem o corpo

SISTEMA NERVOSO
OS NEURÔNIOS
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SISTEMA NERVOSO  
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CRÂNIO

O SISTEMA NERVOSO CENTRAL é formado pelo encéfalo e pela medula
espinhal ou medula espinal. Esses órgãos ficam protegidos no interior do crânio e da
coluna vertebral, respectivamente. Os ossos do crânio protegem o encéfalo e os ossos
da coluna protegem a medula. O encéfalo é formado pelo cérebro, cerebelo, ponte e
bulbo.

A comunicação entre o bulbo e o cérebro é feita através da ponte e nela estão
ligados os nervos cranianos.
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O encéfalo conta com a
proteção de três membranas
chamadas meninges. Entre
elas, existe um líquido (liquor)
que, além de alimentar o
encéfalo, também o protege
de choques mecânicos. As
meninges funcionam como
um amortecedor, diminuindo
os impactos.

Peça ajuda ao seu Professor e pesquise sobre uma
doença conhecida como meningite. Escreva um pequeno texto
e coloque-o no mural de sua escola. Acesse os sites abaixo
ou procure informações na Sala de Leitura para auxiliar na
sua pesquisa:
www.abcdasaude.com.br
http://saude.abril.com.br
http://drauziovarella.com.br

Cérebro

Ponte Cerebelo
Bulbo

MEDULA
ESPINHAL

ENCÉFALO:
formado pelo 

cérebro, cerebelo, 
ponte e bulbo.

SISTEMA NERVOSO CENTRAL
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CÉREBRO
Possui dois hemisférios.

É responsável pelo controle 
dos músculos, pelo raciocínio, 

pela criatividade e pela 
aprendizagem.

CEREBELO
Responsável pela 

manutenção do equilíbrio, 
pelos movimentos e pela 

postura corporal.

SISTEMA NERVOSO 
PERIFÉRICO

Formado pelos nervos, pelos 
gânglios e pelas terminações 
nervosas que se encarregam 
da condução das informações 

por todo o corpo.

SISTEMA NERVOSO CENTRAL

ENCÉFALO MEDULA

SISTEMA NERVOSO
PERIFÉRICO (SNP)

Nervos cranianos saem do
encéfalo e se distribuem 

pelo corpo.
Nervos raquidianos ligam-
se  à medula, situada dentro 

da coluna vertebral.

TRONCO ENCEFÁLICO
formado pela PONTE e 

pelo BULBO. Esse 
conjunto de órgãos 

controla  a respiração, o 
ritmo dos batimentos 
cardíacos, a pressão 

arterial e regula o ciclo           
do sono. 

Encéfalo e medula (SNC)

portalsaofrancisco.com.br
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SISTEMA NERVOSO CENTRAL

VOLUNTÁRIOAUTÔNOMO
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SISTEMA  NERVOSO

Já o sistema nervoso periférico autônomo comanda
as ações involuntárias do organismo, como a atividade dos
sistemas digestório, cardiovascular, respiratório, urinário e
endócrino. Ou seja, o nosso organismo realiza ações que não
dependem da nossa vontade. Esse sistema é formado pelo
conjunto de nervos que atuam de maneira oposta: o simpático e o
parassimpático. el
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SIMPÁTICO

Quando você reage a 
situações estressantes, 
esse sistema prepara o 
corpo para lutar ou fugir. 

Por exemplo: quando você 
leva um susto, as  batidas 

do coração aceleram e 
mais sangue é bombeado 
para levar nutrientes aos 

músculos, dando 
condições para você             

lutar ou fugir.

PARASSIMPÁTICO

É responsável por 
funções que fazem o 

corpo voltar ao 
normal, após uma 

situação de estresse. 
Por exemplo, após o 

susto, seus  
batimentos cardíacos, 

aos poucos, voltam 
ao normal. 

O SISTEMA NERVOSO AUTÔNOMO coordena
ações opostas. Os nervos simpáticos têm ação
excitatória sobre os órgãos, colocando o organismo
em estado de prontidão e alerta em situações de
estresse.

Os nervos do parassimpático estimulam,
principalmente, atividades relaxantes e digestórias.

Dessa forma, você pode compreender quando
falamos que o SISTEMA NERVOSO autônomo atua
no comando de nossas ações e reações.

Para dançar ou tocar um instrumento musical, precisamos ter
vontade de fazê-lo. O sistema nervoso periférico voluntário é
formado por nervos que transportam informações que determinam
as ações voluntárias, ou seja, aquelas que temos vontade de
realizar. Nossa vontade é responsável por essas ações.
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ÓRGÃO/FUNÇÃO SISTEMA 
SIMPÁTICO

SISTEMA
PARASSIMPÁTICO

ARTÉRIAS CONTRAEM DILATAM

RITMO CARDÍACO AUMENTA DIMINUI

PRESSÃO 
ARTERIAL AUMENTA DIMINUI

MOVIMENTOS 
RESPIRATÓRIOS AUMENTAM DIMINUEM

BRÔNQUIOS DILATAM CONTRAEM

PUPILAS DILATAM           CONTRAEM

SALIVA DIMINUI AUMENTA

ATIVIDADES DO
ESTÔMAGO E DO 
INTESTINO

DIMINUEM DIMINUEM

Para saber mais sobre o sistema nervoso, visite
os sites abaixo:

www.cerebronosso.bio.br
http://www.suzanaherculanohouzel.com

Imagine que você foi perseguido por um cachorro feroz.
Seu SISTEMA NERVOSO SIMPÁTICO entra em ação.

Consulte o quadro acima e descreva as reações do seu
corpo em relação ao ritmo cardíaco e à sua respiração.
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

Lembre-se! 
O SISTEMA NERVOSO AUTÔNOMO não nos obedece!

Daí o nome autônomo.
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1. O que acontece quando você coloca a mão numa
panela quente?

___________________________________

2. O que acontece quando você escorrega e cai?

____________________________________

É isso mesmo! Seu organismo reage rápido e involuntariamente. Essa reação
rápida e involuntária chama-se ATO REFLEXO.

Os atos reflexos são realizados antes que o cérebro tome conhecimento deles.
No ato reflexo, a própria medula envia a resposta, sem a interferência do cérebro.

O caminho do impulso nervoso até a medula é chamado de ARCO REFLEXO.

Algumas ações voluntárias 
se tornam automáticas e, 

depois de aprendidas, 
passamos a realizá-las sem 
pensar. Por exemplo, dirigir 
um automóvel ou andar de 

bicicleta.

A essas ações chamamos 
de reflexo condicionado.

Assista ao vídeo sobre o arco
reflexo. Você vai gostar! Comente,
depois, com o seu Professor e com
os seus colegas.
www.youtube.com/watch?v=9bbMJTwHdkI

3. Escreva, com suas palavras, como você entendeu o funcionamento do ato reflexo na imagem acima.
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
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ARCO REFLEXO

ATO REFLEXO
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SISTEMA NERVOSO AUTÔNOMO  – ATO REFLEXO  
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Preencha os quadros, completando o esquema do sistema nervoso.
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SISTEMA NERVOSO 

tronco encefálico

simpáticonervos

divide-se em 

divide-se em

medula

formado por 

divide-se em 
formado por 

divide-se em  
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A coordenação das funções corporais não é realizada apenas pelas mensagens elétricas que chegam ao cérebro
por meio de nossa rede nervosa. Existe, em nosso corpo, um conjunto de glândulas que também auxiliam na
integração e na regulação dessas funções: o sistema endócrino.
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OBSERVE AS GLÂNDULAS DO SISTEMA ENDÓCRINO.

Tireoide

Glândula Pineal

Glândula Pituitaria

Paratireoide

Timo
Suprarrenais

Pâncreas

Ovário

Testículos

Hipotálamo

Glossário:
órgão-alvo- órgão específico sobre o qual atua determinado hormônio.

SISTEMA  ENDÓCRINO: COORDENANDO  AS  FUNÇÕES  DO  CORPO...

Todas as funções e atividades do nosso
corpo são coordenadas e integradas pelo
sistema nervoso e pelo sistema endócrino
(hormonal).

O sistema nervoso fornece, ao sistema endócrino, as
informações sobre as condições do ambiente externo
para que ele regule, internamente, o nosso corpo, a
fim de manter a homeostase (regulação do equilíbrio
interno do corpo).

A regulação do nosso metabolismo, pelo sistema endócrino,
é feita a partir da secreção de substâncias químicas de
glândulas chamadas de hormônios. Os hormônios são
lançados no sangue, em direção aos órgãos-alvo, sobre os
quais atuam de forma específica. Por exemplo, o pâncreas
produz o hormônio insulina, que atua nas células do corpo,
facilitando a entrada de glicose nessas células.
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SISTEMA LOCOMOTOR

Correr, dançar, nadar... O que essas atividades têm em comum?
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Podemos expressar nossos sentimentos sem pronunciar uma só palavra, apenas através de simples movimentos: é
a expressão corporal. A dança, o teatro e o esporte são algumas das diversas formas pelas quais manifestamos e
expandimos nossas emoções, por meio do nosso corpo.

Nosso cérebro, além de coordenar nossos sentidos, metabolismo e emoções, também coordena a nossa interação com o
ambiente. O movimento dos músculos, por exemplo, é controlado pelo sistema nervoso.

O sistema nervoso recebe as informações do corpo e do meio externo e reage de acordo com elas.
O sistema muscular e o sistema esquelético formam o nosso sistema locomotor, que é o responsável por inúmeros

movimentos que realizamos. Muitos desses movimentos acontecem de acordo com a nossa vontade. São movimentos
voluntários: correr, por exemplo. Outros acontecem sem a nossa interferência. São movimentos involuntários, como os
nossos batimentos cardíacos.
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O início de qualquer movimento depende de impulsos nervosos, enviados para o tecido muscular, pelos
neurônios, através das sinapses.
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Os músculos estão conectados ao osso por meio de tendões que são formados por um tecido conjuntivo.
Esse tecido possui muitas fibras musculares e, por isso, é muito elástico e resistente.

SISTEMA  LOCOMOTOR
w
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u O sistema muscular, formado pelos músculos, é
responsável pelos movimentos do corpo e interage
com o sistema esquelético, formando o sistema
locomotor, a fim de produzir os movimentos que
realizamos.
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Somente a nossa musculatura seria capaz de manter o nosso corpo em pé? Que estrutura possuímos que
nos permite a postura ereta?__________________________________________________________________.

SISTEMA  LOCOMOTOR

Se os ossos são tão duros, como conseguimos dobrar os braços e as pernas?
Nosso sistema esquelético é o conjunto de ossos e cartilagens que forma o

esqueleto. É o esqueleto que dá sustentação ao corpo.
Os ossos atuam como ponto de apoio para a ação dos músculos esqueléticos e,

junto com eles, promovem os movimentos.

Fonte de reserva de minerais como o 
fósforo e o cálcio, importantes para o 

metabolismo.

A caixa torácica protege 
órgãos vitais como

o coração e os pulmões.
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Osso
Ca - CÁLCIO
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A osteoporose é a perda progressiva de
cálcio do osso, que fica menos denso,
aumentando o risco de fraturas.

A cartilagem é formada por
um tecido mais flexível que o
osso, pois não é rico em sais
de cálcio, como o tecido
ósseo. É encontrada no nariz
e nas articulações.

Manter a postura correta ao se
sentar, levantar objetos e dormir é
fundamental para que a coluna
vertebral se mantenha saudável.
A escoliose é uma das alterações
que podem ocorrer na coluna
vertebral. Caracteriza-se por um
desvio da coluna para o lado
direito ou esquerdo. ESCOLIOSE
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