




Coração formado por duas bombas 
distintas: Uma via para os pulmões e outra 
para todo corpo.

Funções: 
• transporte de gases; 
• nutrientes;
• resíduos metabólicos; 
• hormônios; 
• controle da temperatura corporal; e 
• distribuição de células de defesa.

Coração como Bomba
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Atividade Elétrica e 
Sistema de Condução
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Nodo sinoatrial: Marca-passo do coração 
(autodespolariza). 

~ 72 bpm

Mesmo se a inervação for removida, o 
coração se contrai.

Ritmicidade Cardíaca / Células 
Marca-passo



Spontaneous Electrical Activity of Cardiac
Tissues

Tissue Intrinsic Depolarization
Rate (beats/min)

Sinoatrial node >60

Atrioventricular node 40-60

Purkunje fibers <40



 Fornece tempo para que os átrios 
se esvaziem nos ventrículos.

Tecido fibroso 

Menor número de junções 
comunicantes

Nodo Atrioventricular 
(retardo de condução)







Potencial de ação no 
Nodo SA e miocárdio



As células cardíacas possuem junções 
comunicantes. 

Caráter “sincicial” 
interconectado as fibras 
musculares cardíacas.

Músculo cardíaco



Ciclo Cardíaco



Eventos que ocorrem desde o início de um 
batimento até o início do batimento seguinte.

Ciclo Cardíaco 



Diástole Atrial e Ventricular 

Período de relaxamento durante o qual o coração se enche 
de sangue (~110 a 120 ml).

 Átrio direito e ventrículo direito – oriundo das veias 
cavas superior e inferior.

Átrio esquerdo e ventrículo esquerdo – oriundo das veias 
pulmonares.



Diástole ventricular 

– 75% passivo                        – 25% da sístole atrial



Diástole ventricular – Valvas Aórtica e Pulmonar

 Impedem o retorno do sangue das artérias 
aorta e pulmonar para os ventrículos.

 2ª bulha (ausculta) – som resultante do 
fechamento das valvas aórtica e pulmonar 
(estalido relativamente rápido).
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Valvas do coração na diástole



Sístole Atrial e Ventricular

Período de contração durante o qual os 
ventrículos esvaziam

 Fração de Ejeção – fração do volume diastólico 
final que é ejetado (próximo de 60% do volume –
60 a 75 ml).

 Contração isovolúmica – ocorre no início da 
sístole ( da pressão sem haver  do volume).



– Contração isovolúmica – Ejeção ventricular  

•



Sístole ventricular – Valvas Mitral e Tricúspide

 Impedem o retorno do sangue dos 
ventrículos para os átrios durante a sístole.

 1ª bulha (ausculta) – som resultante do 
fechamento das valvas atrioventriculares 
(vibração de baixa frequência).
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Valvas do coração na sístole



Relaxamento isovulúmico: 

• Ocorre após o fechamento 
das valvas Aórtica e 
Pulmonar. 

• Há relaxamento muscular 
sem alterações do volume.





Regulação Intrínseca do bombeamento Cardíaco: 

• Mecanismo de Frank e Starling – dentro de 
limites, quanto maior o estiramento do músculo 
cardíaco no enchimento, maior será a força de 
contração e o volume ejetado na aorta.
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Eletrocardiograma

• É um instrumento para a avaliação da
capacidade cardíaca do coração para a
transmissão do impulso cardíaco.

• Quando ocorre um potencial de
ação no músculo cardíaco e parte
diminuta da corrente passa para
superfície do corpo.



Quando eletrodos são colocados na superfície
cutânea da região cardíaca, as voltagens
elétricas geradas por cada batimento cardíaco
podem ser registrados.



Eletrocardiograma:

• Forma de registrar a atividade elétrica do
coração e reflete os eventos elétricos do
conjunto das células.

PlatôNodo 
AV


