
O corpo Humano 

 

 
 

O corpo humano é uma máquina perfeita e que funciona a partir da atuação conjunta de diversos 

sistemas. Assim como todos os seres vivos, com exceção dos vírus, os seres humanos possuem 

seu corpo formado por células, que formam tecidos, os quais formam órgãos, que, por sua vez, 

formam sistemas. 

 

Os níveis de organização do corpo humano 

 

Quando analisamos o corpo humano, verificamos que ele é formado por células, as unidades 

funcionais e estruturais dos seres vivos. Células semelhantes, reunidas em grupos e que 

desempenham uma determinada função em comum formam os tecidos. As células musculares, 

por exemplo, formam o tecido muscular. No total, nosso corpo é formado por quatro tipos 

básicos de tecidos: epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. 
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Os órgãos são formados por tecidos diferentes, que trabalham de forma conjunta para realizar 

uma função específica. O coração, por exemplo, apresenta tecido epitelial e, principalmente, 

muscular do tipo cardíaco. Diferentes órgãos podem estar interligados para desempenhar uma 

função ainda maior, formando os sistemas. O coração, por exemplo, faz parte do sistema 

cardiovascular, o qual apresenta como componentes, além desse órgão, os vasos sanguíneos. 

 

Podemos representar os níveis de organização do corpo humano, de maneira resumida, da 

seguinte forma: 

Células → Tecidos → Órgãos → Sistemas → Organismo 

 

 

Principais órgãos do corpo humano 

 

Sabemos que, para que haja o funcionamento adequado do organismo, todos os nossos órgãos 

devem funcionar de maneira adequada. Sendo assim, todos os órgãos possuem importância, mas 

alguns apresentam função vital. 

 

• Pele: é o maior órgão do corpo humano e recobre toda a superfície corpórea. Protege o 

organismo, por exemplo, contra desidratação e agentes patogênicos. Além disso, está 

diretamente relacionada com a termorregulação e proteção contra raios ultravioleta. 

 

 

• Pulmões: são dois órgãos esponjosos e formados por vários alvéolos pulmonares. Os 

alvéolos são espécies de pequenos sacos que estão na ponta dos bronquíolos e neles 

ocorrem as trocas gasosas. Desse modo, podemos concluir que os pulmões estão 

relacionados com a obtenção de oxigênio pelo organismo e liberação de gás carbônico. 
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• Pâncreas: esse órgão produz o suco pancreático e garante a produção de dois hormônios 

(insulina e glucagon). Tanto a insulina quanto o glucagon atuam garantindo a manutenção 

dos níveis adequados de glicose no organismo, entretanto, agem de maneira contrária. 

Enquanto a insulina reduz os níveis de glicose disponível no sangue, o glucagon garante o 

aumento desse nível. 
 

 

• Rim: é um órgão que apresenta o formato de 

feijão. Sua função é garantir que o sangue seja 

filtrado e a urina seja formada. Cada rim apresenta 

duas regiões bem marcantes, o córtex e a medula 

renal. 

 

 

 

• Estômago: é um órgão pertencente ao sistema digestório e onde são secretadas enzimas 

e também hormônios. Ele se destaca por ser uma porção dilatada do tubo digestório e 

apresenta como função principal a transformação do bolo alimentar em quimo pela ação 

do suco gástrico. A digestão química de proteínas inicia-se nesse órgão. 

 

• Intestino delgado: é também um órgão do sistema digestório. Ele possui 

aproximadamente cinco metros de comprimento e é dividido em três porções: duodeno, 

jejuno e íleo. No intestino delgado, ocorrem as etapas finais de digestão dos alimentos e 

absorção de grande parte dos nutrientes. 

 

 
 

 

• Coração: é um órgão musculoso do sistema 

cardiovascular que apresenta como função o 

bombeamento do sangue pelos vasos sanguíneos. O 

coração humano apresenta quatro cavidades (dois 

átrios e dois ventrículos) e válvulas que impedem o 

refluxo do sangue dentro do coração. 
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Sistemas do corpo humano 

 

 

• Digestório: garante que o alimento seja quebrado em partículas menores, que podem 

ser aproveitadas pelo organismo. Além disso, o sistema digestório garante a eliminação 

das porções que não são aproveitadas. Fazem parte desse sistema a boca, faringe, 

esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso. 

 

• Cardiovascular: garante a distribuição de oxigênio e nutrientes pelo corpo. Fazem parte 

desse sistema o coração e os vasos sanguíneos. 

 

• Respiratório: garante a realização das trocas gasosas, ou seja, a absorção de oxigênio e 

a eliminação do gás carbônico. Fazem parte do sistema respiratório o nariz, faringe, 

laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e alvéolos. 

 

• Excretor: está relacionado com a eliminação da urina, garantindo que substâncias em 

excesso ou produtos tóxicos do metabolismo sejam eliminados. Fazem parte desse 

sistema os rins, ureteres, bexiga e uretra. 

 

• Endócrino: está relacionado com a regulação química das atividades do nosso corpo. 

Várias glândulas compõem esse sistema, tais como ovários, testículos, hipófise, tireoide, 

pâncreas e suprarrenais. 

 

• Reprodutor: está relacionado com a nossa reprodução. Nas mulheres, os órgãos 

principais, que produzem os gametas, são os ovários; nos homens, são os testículos. 
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• Nervoso: está relacionado com uma série de atividades importantes no corpo, como a 

coordenação, memória e percepção de estímulos. Fazem parte desse sistema o 

encéfalo, medula espinhal, nervos e terminações nervosas. 

 

 

• Tegumentar: é formado pela pele e derivados, tais como pelos, unhas e glândulas. Sua 

função é garantir o isolamento do corpo e também controlar a temperatura. 
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• Esquelético: relaciona-se diretamente com a sustentação do organismo, movimentação e 

proteção de órgãos internos. O sistema esquelético é formado por ossos, estruturas 

cartilaginosas e membranas associadas. 

 

• Muscular: é formado pelos conjuntos de músculos e está relacionado também com a 

movimentação e contração de órgãos. 
 

O corpo humano é uma máquina perfeita e formada por diferentes sistemas. 
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Sistema Locomotor 

Sistema musculoesquelético 
 

Aparentemente os nossos sistemas muscular e esquelético estão longe de ter um desenho 

perfeito. A raça humana começou caminhando de quatro pernas, evoluiu para os habitantes das 

cavernas, e atualmente caminha ereto, sobre suas pernas. Na medida que o corpo humano mudou 

a estrutura que antes era perfeita para determinados propósitos se tomou menos adequada 

hoje, se você pedisse a um engenheiro de estruturas, para desenhar um corpo humano - levando 

em conta as tarefas que precisa realizar a mobilidade das articulações e o peso que a estrutura 

tende a sustentar - ele provavelmente desenharia um esqueleto bem diferente daquele que 

conhecemos. 

 

E mesmo com todas essas imperfeições, funcionamos de modo notável. O esqueleto fornece 

uma estrutura para os músculos e é protegido por eles. Os músculos trabalham com o esqueleto, 

permitindo cada um dos nossos movimentos: desde a menor contração de um dedo até bater 

muna bola com uma raquete de tênis, o que exige coordenação e força. Os músculos também 

sustentam o corpo e são responsáveis pela manutenção da postura, sem eles, você não seria 

capaz de sentar-se numa posição ereta ou manter a cabeça erguida. 

 

 O sistema muscular é o sistema formado pelo conjunto dos músculos do nosso corpo. Eles 

correspondem a cerca de 50% do peso total do nosso organismo, e a contração dessas 

estruturas é responsável por diversas funções, dentre as quais podemos destacar 

a movimentação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Funções dos músculos 

 

O nosso corpo é uma máquina complexa 

que apresenta diversos sistemas 

integrados trabalhando juntos para 

garantir a nossa sobrevivência. Dentre 

esses sistemas, destaca-se o muscular, 

que está relacionado com funções 

importantes do corpo.  

 

Confira algumas de suas principais 

funções 

 

• Garantem a movimentação do corpo. 

• Promovem a estabilização das 

posições corporais. 

• São responsáveis pela movimentação 

do sangue pelo organismo, dos alimentos 

pelo sistema digestório e 

da urina pelo sistema urinário. 

• Garantem a realização 

dos movimentos respiratórios. 

 

 

 

 

Tipos de músculos 

 

O corpo humano é formado por três tipos musculares diferentes: o estriado esquelético, o 

estriado cardíaco e o não estriado. Os músculos estriados esqueléticos estão normalmente 

associados ao sistema esquelético e possuem apenas movimentação voluntária, ou seja, sua 

contração é consciente. O termo estriado está associado ao fato de que esses músculos 

apresentam bandas claras e escuras, que se dispõem de maneira alternada quando observadas 

em microscopia óptica. 

Os músculos estriados cardíacos, como o próprio nome indica, são exclusivos do coração. Eles 

possuem aparência estriada, como o esquelético, mas apresentam contrações involuntárias e 

vigorosas. 

Os músculos não estriados, por sua vez, apresentam contração involuntária e lenta e são 

encontrados no sistema digestório e respiratório, bem como em algumas estruturas ocas, 

como a bexiga urinária e o intestino delgado. Uma de suas características mais marcantes é a 

ausência de estriações, o que é observado nos outros tipos musculares. 
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Observe os três tipos de tecidos musculares que formam os músculos. 

  

 

 

 

Contração dos músculos esqueléticos 

 

O corpo humano possui mais de 600 músculos esqueléticos, que 

apresentam contração voluntária. Esses músculos são formados por células alongadas e 

multinucleadas, as quais são chamadas também de fibras musculares. Uma das características 

marcantes desse tipo de tecido muscular é a presença de estriações transversais. 

As fibras musculares possuem filamentos de miosina e actina, que são proteínas com 

capacidade de contração. A actina e algumas outras proteínas que estão associadas formam 

os chamados filamentos finos. Já a miosina forma os filamentos espessos. Os filamentos finos 

e espessos alternam-se, formando bandas claras e escuras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observe a estrutura de um sarcômero. 
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As bandas claras são formadas por filamentos finos e recebem a denominação de bandas I. São 

chamadas assim porque são isotrópicas ao microscópio de polarização. As bandas escuras são 

chamadas de bandas A, pois são anisotrópicas ao microscópio de polarização e caracterizam-se 

pela presença de filamentos finos e também espessos. 

No centro da banda I há uma linha escura, denominada linha Z. Ela delimita o sarcômero, o qual 

é formado por duas metades de bandas I e uma banda A central. No centro da banda A, temos 

a banda H, uma região mais clara em que somente filamentos de miosina são encontrados. 

Na contração muscular ocorre o encurtamento dos sarcômeros e, consequentemente, de toda 

a fibra. Durante a contração, observa-se uma sobreposição dos filamentos de actina aos de 

miosina, o que deixa as bandas I e H mais estreitas. 

 

Principais músculos esqueléticos 
 

Existem centenas de músculos esqueléticos no nosso corpo, cada um exercendo uma 

determinada função. Esses músculos podem ser colocados em grandes grupos, estes são: 

• Músculos da face e do couro cabeludo: exemplos: orbicular do olho e elevador do lábio 

superior. 

• Músculos da mastigação: exemplos: masseter e pterigoideo medial. 

• Músculos da parede abdominal: exemplos: oblíquo interno e transverso do abdome. 

• Músculos que movem a cabeça e o ombro: exemplos: trapézio e elevador da escápula. 

• Músculos que movem a coluna vertebral: exemplos: longo do tórax e longo do pescoço. 

• Músculos que movem a língua: exemplos: genioglosso e hioglosso. 

• Músculos que movem as articulações do quadril e joelho: exemplos: glúteo máximo e 

abdutor longo. 

• Músculos que movem o antebraço: exemplos: tríceps e bíceps. 

• Músculos que movem o pé e os dedos do pé: exemplos: flexor longo dos dedos e 

abdutor do há lux. 

• Músculos que movem o polegar: exemplos: extensor longo do polegar e extensor curto 

do polegar. 

• Músculos que movem o punho: exemplos: flexor radial do carpo e extensor radial curto 

do carpo. 

• Músculos que movem o úmero: exemplos: deltoide e supra espinhal. 

• Músculos que movem os dedos: exemplos: flexor profundo dos dedos e extensor do 

indicador. 

• Músculos respiratórios: exemplos: diafragma e intercostais externos. 

• Músculos supra e infra hioides do pescoço: exemplos: miloioideo e genioioideo. 

 

 



 
 

Observe na figura o nome de alguns dos músculos do corpo humano. 

 

 Classificação dos músculos esqueléticos 

Quando estudamos o sistema muscular, vemos a classificação dos músculos esqueléticos que 

formam nosso corpo. Isso se deve ao fato de que os músculos não estriados fazem parte dos 

órgãos e normalmente não recebem denominação própria, assim como o músculo estriado 

cardíaco, que está presente no coração. 

Existem mais de 600 músculos esqueléticos no nosso corpo, o que representa cerca de 50% de 

toda nossa massa corpórea. Eles são classificados com base em diversos critérios, tais como a 

sua origem e inserção, ação, função, forma e arranjo das fibras, e número de cabeças. 

Entende-se por origem o local em que o músculo está mais fixado e que funciona como a base 

para a sua ação. Já a inserção é o ponto móvel no qual é possível observar o efeito do movimento. 

O glúteo mínimo, por exemplo, é um músculo responsável pela abdução da coxa e tem sua origem 

na superfície lateral do íleo. Sua inserção é na superfície anterior do fêmur, mais precisamente 

na região do tocante maior (proeminência localizada na borda superior do fêmur). 

Quando os músculos são classificados de acordo com a sua ação, são denominados de 

extensores, flexores, adutores, abdutores, rotadores, supinadores e pronadores.  

Veja a função de cada um: 

• Extensores: estiram um membro; 

• Flexores: são responsáveis pela flexão; 

• Adutores: levam um membro em direção à linha mediana do corpo; 

• Abdutores: movem o membro para fora dessa linha; 

• Rotadores: giram os membros; 

• Supinadores: viram a palma da mão para cima; 

• Pronadores: colocam a palma da mão para baixo. 



 

Observando-se a função, os músculos podem ser classificados em agonistas, antagonistas e 

sinergistas. Os músculos agonistas são responsáveis diretamente pelo movimento desejado, 

sendo os principais agentes na execução de um movimento; os antagonistas são músculos que 

oferecem resistência à ação do músculo agonista; e os sinergistas são músculos que auxiliam os 

antagonistas, garantindo que não ocorra movimentos em excesso. 

Em relação à forma e ao arranjo das fibras, os músculos podem ser classificados em músculos 

de fibras paralelas ou de fibras oblíquas à direção de tração exercida por eles. Como exemplo 

de músculos de fibras paralelas, podemos citar o bíceps e o peitoral. Já como exemplo de 

músculo de fibras oblíquas, podemos citar o extensor longo dos dedos do pé. 

Por fim, quando o critério utilizado é número de cabeças, leva-se em consideração quantos 

tendões de origem o músculo apresenta. O bíceps, por exemplo, apresenta duas cabeças; o 

tríceps, três; e o quadríceps, quatro. 

  

O Esqueleto e os Músculos nele fixados 

 

A figura da página seguinte mostra o esqueleto com alguns dos músculos que são fixados a ele. 

Cada articulação do esqueleto é revestida por uma cápsula, mais ou menos frouxa, e o espaço 

compreendido pelo interior da cápsula e entre as duas extremidades ósseas é chamado de 

cavidade articular. Nas cavidades, existe um líquido espesso e viscoso, contendo ácido 

hialurônico, substância semelhante ao muco, que lubrifica as articulações facilitando o 

movimento. Ao lado de cada articulação existem fortes ligamentos fibrosos, que impedem que 

as articulações se rompam. Muitas vezes, esses ligamentos têm apenas dois lados da 

articulação, o que permite o livre e amplo movimento articular em uma direção, mas o dificulta 

em outras. Outras articulações, principalmente as dos quadris e as dos ombros, não possuindo 

ligamentos muito restritivos, podem se mover em praticamente qualquer direção, isto é, podem 

mover-se (e curvar-se) para frente, para trás, ou para qualquer dos lados e, até mesmo, podem 

ter movimentos de rotação. Nesses casos, os ligamentos frouxos meramente limitam o grau de 

movimento, a fim de impedir o movimento excessivo em uma direção qualquer. 

Os músculos movem os membros e outras partes do corpo nas direções permitidas pelas 

articulações. No caso dos movimentos da articulação do joelho, por exemplo, um músculo 

principal na frente e vários atrás são os responsáveis. Existe disposição semelhante dos 

músculos anterior e posteriores no tornozelo, exceto que os ligamentos dessa articulação 

também permitem que o tornozelo possa ser movido lateralmente, existindo músculos 

adicionais, de posição lateral, para esse tipo de movimento. Os músculos da coluna vertebral 

são especialmente interessantes, visto que, contrariamente ao que seja esperado, os músculos 

do dorso não são apenas alguns poucos músculos grandes, mas são formados por cerca de 100 

músculos diferentes, cada um dos quais realizando função específica: um faz a rotação de 

vértebra adjacente, um segundo faz a flexão lateral dessa vértebra, um terceiro a estende 

para trás e assim por diante.  

 

 As articulações que unem o crânio à coluna vertebral possuem muitos outros músculos, 

dispostos em todos os lados, de modo que a cabeça pode ser girada em qualquer direção ou 

curvada para qualquer lado. 

 



Em resumo, então, o esqueleto é um arcabouço ósseo que pode ser encurvado em qualquer 

direção. Cada osso possui sua própria função e as limitações da angulação são definidas pelos 

ligamentos. O joelho curva, principalmente, em uma direção, o tornozelo em duas, e o quadril 

também em duas e mais a rotação; e em geral, pelo menos dois músculos opostos (antagonistas) 

existem em cada articulação para cada direção do movimento que é permitida pelos ligamentos 

de cada articulação. 

Os músculos são formados por longas fibras musculares. Usualmente, muitos milhares dessas 

fibras são orientadas paralelamente, como os fios em novelo de lã. Em cada extremidade do 

músculo, as fibras musculares fundem-se com fortes fibras tendinosas que formam um feixe, 

chamado de tendão muscular. Os tendões musculares, por sua vez, penetram nos ossos e se 

fundem com eles nas duas extremidades de uma determinada articulação, de modo que qualquer 

tração produzirá o movimento apropriado. 

Todos os músculos não são iguais em tamanho e na aparência; por exemplo, o menor músculo 

esquelético do corpo, o estapédio, é um músculo diminuto no ouvido médio, com comprimento de 

apenas alguns milímetros, enquanto que, o mais longo, o sartório, tem extensão de cerca de dois 

terços de metro, ao longo de toda a coxa, ligando a pelve óssea à tíbia, abaixo do joelho. Alguns 

músculos, como os da parede abdominal, formam lâminas delgadas, outros são grossos, com 

forma semelhante a de um charuto, como, por exemplo, o bíceps, que eleva o antebraço, e o 

gastrocnêmico, que flete o pé para baixo, quando se deseja ficar nas pontas dos pés. 

O mecanismo preciso da contração das fibras musculares ainda não é conhecido em todos os 

seus detalhes, mas sabemos que os sinais que chegam aos músculos pelos nervos fazem com que 

cada fibra se encurte por um breve período de tempo, permitindo que toda a massa muscular 

se contraia e, por conseguinte, realize sua função. 

 
Exercícios de Yoga 

 

Os exercícios, técnicas e posturas de yoga podem 

melhorar a resistência e fortalecimento dos 

músculos, de forma mais ou menos intensa, 

dependendo do estilo e modalidade do Yoga 

praticado podemos ter benefícios mais os menos 

profundos e sutis.  

Isto ajuda a melhorar o desempenho do corpo para 

atividades físicas e tarefas diárias, aumenta a 

massa magra e deixa o corpo em forma, com maior 

definição e músculos tonificados.  

Diferentemente da musculação, que é um exercício 

mais mecanizado, o desafio é controlar os movimentos 

do corpo de forma lenta, sutil e ficar longos períodos 

nas posições.  

A grande vantagem de um corpo mais flexível é a 

diminuição considerável de dores, que geralmente se 

dão por ficarmos muito tempo parados ou sentados na mesma posição (tanto no trabalho, quanto em 

casa). 
 



Os ossos 

 

O esqueleto é formado de muitos 

ossos, feito de tecido vivo, que cresce 

e se renova. No centro deles está a 

medula óssea, que produz a maior parte 

dos glóbulos vermelhos. 

Os ossos podem revelar detalhes a 

respeito do sexo, do peso, da altura e 

até da dieta de uma pessoa. Cuidar 

deles na juventude, seguindo uma dieta 

rica em cálcio e um programa de 

exercícios regulares, reduz o risco de 

desenvolver, mais tarde, doenças como 

a osteoporose e a osteoartrite. 

 O sistema esquelético é composto 

por ossos e cartilagens que estão 

perfeitamente arranjados na formação 

do nosso esqueleto. O esqueleto humano 

adulto é formado por 206 ossos, que 

atuam na sustentação do organismo, 

proteção dos órgãos vitais, garantia da 

movimentação, produção de células 

sanguíneas e armazenamento de 

alguns sais minerais, tais como cálcio e 

fósforo. 

Os ossos são formados por um tipo especial de tecido conjuntivo, o tecido ósseo, que possui 

uma matriz intracelular mineralizada. Esse tecido, apesar do que muitos pensam, é formado por 

células vivas: os osteoblastos, osteoclastos e osteócitos. 

O primeiro grupo de células é responsável pela síntese da matriz óssea, estando essas células 

relacionadas com a reparação do osso. Os osteoclastos atuam na reabsorção do tecido ósseo. 

Já os osteócitos estão relacionados com a manutenção da matriz e com a sua reabsorção quando 

estimulados pelo hormônio da paratireoide. 

https://brasilescola.uol.com.br/biologia/sais-minerais.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/tecido-osseo.htm


 
 

Veja alguns dos principais ossos do corpo humano. 
 

Classificação dos ossos 

 

Didaticamente, costuma-se classificar os ossos, de acordo com a sua forma, em cinco tipos 

principais: longos, curtos, planos, irregulares e sesamoides. Observe a seguir as principais 

Ossos curtos: todas as dimensões (comprimento, largura e espessura) são equivalentes. Entre 

seus exemplos, estão o tarso e o carpo. 

Ossos planos ou laminares: possuem fina espessura e comprimento e largura equivalentes. Como 

características de cada tipo: 

• Ossos longos: apresentam maior comprimento em relação à largura e espessura. Entre 

seus exemplos, estão o fêmur e a ulna. 



• exemplo, podemos citar os ossos do crânio. 

• Ossos irregulares: não apresenta uma forma geométrica definida. Como exemplo, 

podemos citar as vértebras. 

• Ossos sesamoides: são pequenos e arredondados, seu principal exemplo é a patela. 

• Esses diferentes tipos de ossos estão ligados uns aos outros por meio das articulações 

ósseas, que podem ser móveis, como as do joelho, ou fixas (não permitindo a 

movimentação), como as dos ossos do crânio. 

 

As articulações 

 

As articulações podem ser definidas como local de união entre dois ou mais ossos. Algumas 

articulações permitem a movimentação do nosso esqueleto, sendo fundamental frisar que nem 

todas realizam tal função. 

As articulações podem ser classificadas, de acordo com seu grau de movimentação, em três 

tipos básicos: 

• Sinartroses: também chamadas de articulações imóveis. 

• Anfiartroses: caracterizam-se por serem ligeiramente móveis. 

• Diartroses: capazes de permitir grande movimentação. 

 

 

 
 

 

A articulação do joelho é complexa e permite que sejamos capazes de dobrar a perna. 

Exercícios sem acompanhamento podem causar danos a essa estrutura. 

As articulações podem também ser classificadas, de acordo com o material encontrado entre 

os ossos, em: 

• Articulações fibrosas: presença de tecido conjuntivo fibroso entre os ossos. Essas 

articulações apresentam mobilidade reduzida ou são imóveis. Existem dois tipos de 

articulações fibrosas: as suturas e as sindesmoses. As suturas são encontradas nos ossos 

do crânio, e a membrana de tecido conjuntivo observada entre esses é muito fina. 

https://brasilescola.uol.com.br/biologia/articulacoes.htm


As sindesmoses apresentam características similares às suturas, porém não são 

observadas no crânio. 

• Articulações cartilaginosas: presença de tecido cartilaginoso entre os ossos e da 

redução de mobilidade. Podemos classificar essas articulações 

em sincondroses, formadas por cartilagem hialina, e em sínfises, que apresentam 

cartilagem fibrosa. Um exemplo de articulação cartilaginosa é a presente entre as 

porções púbicas dos ossos do quadril. 

• Articulações sinoviais: presença de uma cápsula que delimita uma cavidade articular. 

Nessa cavidade é encontrado um líquido viscoso que recebe o nome de líquido sinovial, o 

qual é rico em ácido hialurônico. Esse ácido apresenta um importante efeito lubrificante. 

Esse tipo de articulação pode ser conferido na complexa articulação do joelho. 

 

Esqueleto axial e apendicular 

 

O esqueleto humano pode ser dividido em duas porções: axial e apendicular. 

No chamado esqueleto axial, temos o crânio, as vértebras, as costelas, o esterno e o osso 

hioide: 

• Crânio: formado por 28 ossos, é a porção responsável por garantir, principalmente, a 

proteção do encéfalo. 

• Vértebras: formam a chamada coluna vertebral, a qual é composta por 26 ossos (33 

vértebras). A coluna garante a proteção da medula espinhal. 

• Costelas: formam, em seus 12 pares, a caixa torácica. Os sete pares superiores recebem 

o nome de costelas verdadeiras e articulam-se diretamente com o esterno. Os três 

pares sequentes articulam-se de maneira indireta e recebem o nome de falsas costelas. 

Vale destacar que a décima primeira e décima segunda costela são chamadas 

de flutuantes e não fazem articulação com o esterno. 

• Esterno: localizado na parte anterior do tórax. 

• Osso hioide: não possui articulação e é encontrado entre a mandíbula e a laringe. 

 



O esqueleto apendicular, por sua vez, é formado pelos membros e pelas cinturas escapular e 

pélvica. 

• Membros: Os membros superiores são formados pelo úmero, que forma o braço, pela 

ulna e pelo rádio, que formam o antebraço. O punho e as mãos são formados, 

respectivamente, pelos carpos e metacarpos. Os dedos, por sua vez, são formados pelas 

falanges. Já os membros inferiores são formados pelo fêmur, que é o osso da coxa, pela 

a tíbia e pela fíbula, que formam a canela. O joelho é composto pela patela e nos pés 

encontramos os ossos do tarso, metatarso e falanges. 

• Cinturas escapular e pélvica: A cintura escapular, que é formada pela clavícula e 

escápula, une o tórax aos membros superiores, enquanto a cintura pélvica, que é formada 

pelo osso do quadril, liga-se ao sacro e aos membros posteriores. 

 

Yoga e esqueleto 

A yoga parece ser segura, mesmo para pessoas que sofreram perda óssea significativa.  

Um estudo especial do Dr. Fishman, sobre qualidade óssea, feito em participantes com 

osteoporose, que praticavam yoga, mostrou que eles tinham melhor suporte interno de seus ossos, 

o que não é medido por um exame de densidade óssea, mas é importante na resistência a fraturas. 

O estudo de Fishman e seu equipe concluiu que os resultados podem apoiar a crença de longa data 

de que a yoga pode ajudar a reverter a perda óssea. 

 

 

 



Articulações 

 

Onde dois ossos se encontram, forma-se uma articulação revestida de cartilagem lubrificada, 

que permite movimento suave. Algumas articulações têm maior alcance do movimento do que 

outras. No caso das menos móveis, os ossos são unidos por ligamentos fortes, que, 

geralmente, dão maior estabilidade; é o que acontece nos pés, coluna e pulsos. A mais 

complexa é a articulação do ombro, esférica, com maior variedade de movimentos: é capaz de 

rodar e de se mover em qualquer direção. E a maior é a do joelho, que, assim como a do 

cotovelo, é do tipo gínglimo - o que significa que é capaz de dobrar em um plano único, da 

mesma forma como se move uma porta com dobradiças, e girar ligeiramente. 

O sistema articular é formado pelas articulações, que podem ser definidas como a região de 

união entre dois ou mais ossos. Todos os ossos do corpo, com exceção do osso hioide, 

apresentam articulação com pelo menos um outro osso. 

 



Funções das articulações 

 

As articulações, também chamadas de juntas, possuem duas funções principais: manter os ossos 

juntos e permitir a movimentação do esqueleto. Graças à presença das articulações, temos um 

corpo estável que consegue, por exemplo, manter a postura ereta. Além de garantir a união do 

esqueleto, as articulações evitam também o desgaste dos ossos.   

 

Classificação das articulações 

 

Existem diferentes formas de classificar uma articulação, sendo a mais comum a classificação 

que utiliza como critério o material encontrado entre os ossos. De acordo com esse critério, 

podemos dividi-las em: 

- Articulação fibrosa – Também chamada de sinartrose ou articulação imóvel, ela possui 

pequena separação com tecido conjuntivo fibroso entre os ossos. Seu papel principal é 

proporcionar a absorção de choque. 

A articulação fibrosa pode ser classificada em dois tipos: suturas e sindesmoses. 

As suturas são aquelas articulações encontradas nos ossos do crânio. Já a sindesmose é aquela 

encontrada entre a tíbia e a fíbula. 

 

- Articulação cartilaginosa – Também chamada de anfiartrose ou articulação semimóvel, ela 

apresenta tecido cartilaginoso entre os ossos, que pode ser do tipo hialino ou fibroso. Quando 

a cartilagem é hialina, a articulação recebe o nome de sincondrose e, quando a cartilagem é 

fibrosa, recebe a denominação de sínfise. As articulações cartilaginosas são encontradas nos 

ossos do quadril e entre as vértebras. 

 

- Articulação sinovial – Nessa articulação, também chamada de diartrose ou móvel, observa-

se o livre deslizamento entre a superfície de um osso e outro em virtude da presença de um 

líquido denominado de sinovial. Diferentemente das outras formas de articulação, as peças 

articuladas unem-se por meio da cápsula articular, onde o líquido está localizado. 

Vale salientar que as articulações sinoviais podem ser classificadas de acordo com a capacidade 

de movimentação que possuem. Se elas se movem em apenas um eixo de rotação, recebem o 

nome de uniaxiais; se possuem dois eixos, são chamadas de biaxiais; e se possuem três eixos, 

recebem o nome de poliaxiais. 

As articulações sinoviais movem-se de várias maneiras. Entre os movimentos realizados por 

esse tipo de articulação, podemos citar a flexão, extensão, abdução, adução, rotação, pronação, 

inversão, refração, elevação e depressão. 

Doenças que atingem as articulações: 

Várias são as doenças que podem atingir as articulações. Entre elas, podemos citar: 

• Bursite: Inflamação da bolsa sinovial, também chamada de Bursa. 

• Artrite Reumatoide: Inflamação das articulações e estruturas associadas. 

• Gota: Um tipo de artrite caracterizado pelo depósito de cristais de ácido úrico na 

articulação. 

https://brasilescola.uol.com.br/saude/bursite.htm
https://brasilescola.uol.com.br/saude/artrite-reumatoide.htm
https://brasilescola.uol.com.br/doencas/gota.htm


• Febre Reumática: Inflamação dos tecidos sinoviais, tendões e demais tecidos 

conjuntivos presentes em torno das articulações. 

 

Articulações e Yoga 

A Yoga pode ser usada como terapia complementar para problemas articulares, pois sua 

prática nos ajuda a fortalecer os músculos e adotar uma postura geral melhor. 

 Dor nas articulações pode se tornar incapacitante para uma pessoa. Isso faz com que os 

movimentos sejam limitados e muitas atividades diárias se tornem difíceis de executar 

normalmente. No entanto, existem muitas alternativas para melhorar a saúde das 

articulações. Você sabia que a yoga é uma delas? 

Fazer exercícios é uma excelente alternativa para evitar o desgaste das articulações, além de 

modificar certos hábitos, como a má postura. Nesse sentido, a yoga nos ajuda a manter nosso 

sistema osteoarticular saudável. 

As posturas tonificam cada parte do nosso corpo. Além disso, a prática regular aumenta a 

capacidade de trabalho e a flexibilidade. 

A artrite é um mal que ataca qualquer idade, mas é pior na velhice. Ela ocorre porque faz 

o líquido sinovial (que nutre a articulação) fluir, diminuindo o atrito entre cartilagens e 

ossos. A cartilagem é como uma esponja que recebe nutrientes novos quando é apertada, 

empurrada, usada. Então vem a dor. Mas, as movimentações e posições do Yoga, reduzem 

ou acabam com essas dores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://brasilescola.uol.com.br/doencas/febre-reumatica.htm


Músculos 

 

A ligação dos músculos com os ossos é feita por tendões. Eu comparo essa estrutura com os 

cabos de uma ponte suspensa. Os músculos de cada lado do corpo devem ser igualmente 

fortes para manter o equilíbrio da estrutura - se os cabos de um lado da ponte são mais 

furtes do que os do outro lado, a ponta se curva e enfraquece. O mesmo ocorre com o corpo 

humano: se um grupo de músculos é mais desenvolvido de um lado do que do outro, a estrutura 

fica comprometida isso pode ocorrer em consequência de hábitos como o de sentar-se 

inadequadamente à mesa de trabalho todos os dias. 

O tecido muscular, um dos quatro tipos de tecidos animais, caracteriza-se por sua capacidade 

de contração. Ao contrair-se, ele garante não só a movimentação do corpo, como também, por 

exemplo, o batimento cardíaco e o transporte de alimentos pelo sistema digestório. Sua 

contração é conseguida pela quantidade de filamentos de proteínas contráteis existentes em 

suas células. 

O tecido muscular pode ser classificado em três tipos, utilizando-se como critérios as 

características morfológicas e também funcionais das células que o constituem. 

 

Características do tecido muscular 

 

O tecido muscular é formado por células alongadas com capacidade de contração que recebem 

a denominação de fibras musculares. Essas fibras apresentam vários filamentos de proteínas 

contráteis, ou seja, com capacidade de contração. Entre eles estão os filamentos de actina e 

miosina. 

As fibras musculares são células eucarióticas típicas, com uma série de estruturas encontradas 

também em outros tipos celulares. Entretanto, nas fibras musculares, algumas dessas 

estruturas recebem denominações específicas, sendo esse o caso da membrana celular, 

do citosol e do retículo endoplasmático liso. A membrana celular das células musculares é 

chamada de sarcolema, enquanto o citosol é chamado de sarcoplasma, e o retículo 

endoplasmático liso, de retículo sarcoplasmático. 

 

Classificação do tecido muscular 

 

O tecido muscular é classificado em três tipos distintos, utilizando como base as diferenças 

existentes em suas células musculares, são eles: tecido muscular estriado cardíaco, tecido 

muscular estriado esquelético e tecido muscular não estriado. 

https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/biologia/sistema-digestorio.htm
https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/biologia/proteinas.htm
https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/biologia/celulas.htm
https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/biologia/celulas-eucariontes.htm
https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/biologia/membrana-plasmatica.htm
https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/biologia/citoplasma.htm
https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/biologia/reticulo-endoplasmatico.htm
https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/biologia/reticulo-endoplasmatico.htm


O tecido muscular é classificado em três tipos: tecido muscular estriado esquelético, tecido 

muscular não estriado e tecido muscular estriado cardíaco. 

Tecido muscular estriado cardíaco 
 

Apresenta estriações e é encontrado na parede do coração. A contração desse tecido 

é vigorosa, rítmica e involuntária, portanto, não somos capazes de controlá-la. Possui fibras 

alongadas, com um ou dois núcleos, os quais estão localizados mais próximos à região central. 

Suas fibras musculares apresentam ramificações unidas por discos intercalares. 

Esses discos garantem que sinais passem de uma célula para outra, permitem que a contração 

cardíaca seja sincronizada e evitam que uma célula se separe da outra no momento do batimento 

cardíaco. Vale destacar, ainda, que as células desse tecido apresentam elevado número 

de mitocôndrias, uma vez que o gasto de energia para a contração é elevado. 

 

Tecido muscular estriado esquelético 
 

É rico em estriações e está conectado aos nossos ossos, sendo os casos do bíceps e do tríceps. 

Apresenta fibras musculares longas, que podem atingir até 30 cm, cilíndricas e com vários 

núcleos na periferia das células. A contração desse tipo de tecido muscular é rápida e vigorosa 

e ocorre, geralmente, de maneira voluntária. 

Nas fibras musculares, observa-se as miofibrilas, que são feixes de filamentos. Elas são 

formadas por quatro tipos de proteínas: a miosina, a actina, a tropo miosina e a troponina. Entre 

essas proteínas, a actina e a miosina são encontradas em maior quantidade. 

As fibras musculares esqueléticas possuem um padrão de estriações transversais, conseguidas 

graças à alternância de faixas claras e escuras. Aquelas são formadas por filamentos finos 

(actina), enquanto estas são formadas tanto por filamentos finos quanto por filamentos grossos 

(miosina). A faixa escura é conhecida como banda A, e a clara, como banda I. No centro da 

banda I, observa-se uma linha escura transversal chamada de linha Z. Na banda A, no centro, 

observa-se uma região mais clara, chamada de banda H. 

 

https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/biologia/coracao.htm
https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/biologia/mitocondrias.htm


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observe um esquema do sarcômero, as unidades contráteis básicas do tecido muscular. 

A contração do tecido muscular esquelético ocorre devido ao encurtamento dos sarcômeros, 

as unidades contráteis básicas desse tipo de tecido. Cada sarcômero (unidades repetidas das 

miofibrilas) é formado por duas metades de banda I e uma banda A ao centro, sendo ele, 

portanto, uma porção que fica entre duas linhas Z.  

 

 

Tecido muscular não estriado ou liso 

Não possui estriações, diferentemente dos demais. Suas células são longas, com um núcleo 

central, e apresentam formato fusiforme, ou seja, suas extremidades são mais estreitas que 

o seu centro. A contração desse tecido é involuntária e lenta. Ele pode ser encontrado na 

parede de vários órgãos, tais como bexiga, esôfago e artérias.  

 

Funções do tecido muscular 

Nossa movimentação é conseguida graça à ação dos nossos músculos, que são formados pelo 

tecido muscular. 

O tecido muscular está relacionado com uma série de funções em nosso organismo, algumas 

delas vitais para nossa sobrevivência, sendo esse o caso do batimento cardíaco, conseguido 

pela contração do tecido muscular estriado cardíaco. Além disso, o tecido muscular promove, 

acompanhado de nossos ossos, a nossa movimentação. É também uma função sua 

a manutenção da postura. 

 

O tecido muscular garante ainda a mudança do volume de vários órgãos e o posterior retorno 

deles ao tamanho original, sendo esse o caso da bexiga. Ele também permite que substâncias 

sejam transportadas pelo nosso corpo. Sem os músculos, nosso sistema digestório, por 

exemplo, não seria capaz de movimentar o alimento pelo tubo digestório (movimentos 

peristálticos) e permitir a digestão.  

https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/biologia/esofago.htm
https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/biologia/arterias.htm
https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/biologia/orgaos-do-corpo-humano.htm


Uma das áreas do corpo mais afetadas por esse tipo de desequilíbrios na região lombar. Se os 

músculos posteriores da coxa estão firmes e quadríceps estão fracos, a tensão se acumula na 

região lombar e você sente dor. As causas mais comuns desse problema são a inatividade e o 

costume de passar muito tempo sentado. Para prevenir, é preciso fazer exercícios regulares e 

esticar os músculos constantemente. 

 

Yoga e os músculos 

Ter músculos fortes é muito mais importante do que ter uma boa aparência. Eles nos 

protegem de doenças como artrite e dor nas costas, além de prevenir queda em idosos, uma 

das grandes causas de morte nessa idade.Quando você constrói seus músculos através da 

Yoga, balanceia esse ganho com o aumento de flexibilidade. Se você fizesse isso na academia 

provavelmente construiria músculos às custas da sua flexibilidade.  

 

 

 

 

 

 

 



Sistema Respiratório 

 

O principal músculo da respiração é o diafragma, mas outros músculos, que comprimem o 

abdômen ou abaixam a parede anterior do tórax, podem contribuir para o processo da 

ventilação pulmonar, especialmente durante a ventilação profunda. A contração do diafragma 

alonga os pulmões, o que provoca a inspiração. A compressão do abdômen eleva o diafragma, o 

que provoca a expiração. A elevação da parede torácica anterior também provoca inspiração; 

isso acontece pela elevação das costelas, desde a posição oblíqua, para baixo, até a posição 

horizontal o que aumenta o diâmetro anteroposterior do tórax. Do modo inverso, a depressão 

da parede anterior torácica produz expiração.      

          Não existem ligações físicas entre os pulmões e a parede torácica. Em vez disso, os 

pulmões são mantidos como que empurrados contra essa parede por pequeno vácuo no espaço 

intrapleural que é o espaço extremamente reduzido entre os pulmões e a parede do tórax. 

Quando a cavidade torácica é aumentada, esse vácuo faz com que os pulmões se expandam, ao 

mesmo tempo. A expansão dos pulmões, por sua vez, produz discreta pressão negativa no seu 

interior, o que puxa o ar para dentro, causando a inspiração. Durante a expiração, a pressão 

interalveolar torna-se ligeiramente positiva, o que empurra o ar para fora. 

A função do sistema respiratório é, primeiramente, a de suprir oxigênio para os tecidos e, 

segundo, de remover o gás carbônico. A figura apresenta as principais estruturas desse 

sistema, representando os pulmões, a traqueia, a glote e o nariz. Os pulmões contêm milhões 

de pequenos sacos cheios de ar, os alvéolos, conectados, pelos bronquíolos e pela traqueia, 

como nariz e com a boca. A cada inspiração, os alvéolos são expandidos, enquanto que, na 

expiração, o ar é forçado para fora dos alvéolos, até o exterior. Dessa forma, ocorre 

renovação contínua do ar nos alvéolos, processo que é chamado de ventilação pulmonar. 

 O sistema respiratório é o sistema responsável por garantir a captação de oxigênio do meio 

ambiente e a liberação do gás carbônico. Além disso, esse sistema está relacionado com 

o olfato, ou seja, nossa capacidade de permitir odores e relacionado também com a fala, devido 

à presença das chamadas pregas vocais em um dos órgãos do sistema respiratório. 

  

Resumo: 

 

• O sistema respiratório é um sistema relacionado com a captação de oxigênio e liberação 

de gás carbônico para o meio. 

• O sistema respiratório pode ser dividido em duas porções: uma parte condutora e uma 

parte respiratória. 

• Fazem parte da porção condutora as fossas nasais, faringe, laringe, traqueia brônquios, 

bronquíolos e bronquíolos terminais. 

• Fazem parte da porção respiratória os bronquíolos respiratórios, ductos alveolares e 

alvéolos. 



• Na porção respiratória ocorrem as trocas gasosas, ou seja, o oxigênio retirado do meio 

externo é disponibilizado para o sangue, e o gás carbônico entra no sistema respiratório 

para realizar o caminho inverso ao do oxigênio e ser eliminado para o meio. 

• A respiração acontece graças a dois movimentos respiratórios: a inspiração e expiração. 

• A respiração é dependente do centro respiratório no bulbo. 

Órgãos do sistema respiratório 

 

Os órgãos do sistema respiratório são: fossas nasais, faringe (nasofaringe), laringe, traqueia, 

brônquios, bronquíolos, alvéolos e pulmões. Veja a seguir um pouco mais a respeito de cada um 

desses importantes órgãos: 

 

 

 
 

Observe os principais órgãos do sistema respiratório. 

 

• Fossas nasais: o primeiro local por onde o ar passa. Nelas é possível 

observar três regiões: o vestíbulo, a área respiratória e a área olfatória. O vestíbulo é 

a parte anterior e dilatada das fossas nasais, a qual se comunica com o meio exterior. 

A região respiratória corresponde à maior parte das fossas nasais. Por fim, temos 

a área olfatória que corresponde à parte superior das fossas nasais, a qual 

é rica em quimiorreceptores de olfação. 

 



• Faringe: é um órgão musculomembranoso comum ao sistema digestório e respiratório. A 

parte que faz parte do sistema respiratório é denominada de nasofaringe, enquanto a 

parte digestória é denominada de orofaringe. A nasofaringe 

está localizada posteriormente à cavidade nasal. 

 

 

• Laringe: é um tubo de cerca de 5 cm de comprimento que apresenta forma irregular e 

atua garantindo a conexão entre a faringe e a traqueia. Na laringe, é possível perceber 

a chamada epiglote, que nada mais é do que um prolongamento que se estende desse 

órgão em direção à faringe e evita que alimento adentre o sistema respiratório. Além 

da epiglote, encontramos na laringe a presença das chamadas pregas vocais, que são 

responsáveis pela produção de som. 

 

• Traqueia: é um tubo formado por cartilagens hialinas em formato de C, logo depois da 

laringe. A traqueia ramifica-se dando origem a dois brônquios, denominados de brônquios 

primários. 

 

 

• Brônquios: são ramificações da traqueia, que penetram cada um em um pulmão, pela 

região do hilo. Esses brônquios, denominados de brônquios primários ou principais, 

penetram pelos pulmões 

e ramificamse em três brônquios no pulmão direito e dois no pulmão esquerdo. Esses 

brônquios, chamados de secundários ou lombares, ramificam-se dando origem a 

brônquios terciários ou segmentares, que se ramificam dando origem aos bronquíolos. 

 

• Bronquíolos: são ramificações dos brônquios, possuem diâmetro de cerca de 1 mm e não 

possuem cartilagem. Esses também ramificam-se formando os bronquíolos terminais e, 

posteriormente, os bronquíolos respiratórios. Os bronquíolos respiratórios marcam 

a transição para a parte respiratória e abrem-se no chamado ducto alveolar. 

 

 

• Alvéolos pulmonares: são estruturas que fazem parte da última porção da árvore 

brônquica e estão localizadas no final dos ductos alveolares. São semelhantes a 

pequenas bolsas, apresentam uma parede epitelial fina e são o local onde ocorrem as 

trocas gasosas. Geralmente, os alvéolos estão organizados em grupos chamados de saco 

alveolar. 

 

• Pulmões: são órgãos em formato de cone que apresentam consistência esponjosa e 

apresenta maior parte de seu parênquima formado pelos alvéolos, sendo estimada a 

presença de cerca de 300 milhões de alvéolos nos pulmões. Cada pulmão é revestido por 

uma membrana chamada de pleura. O pulmão de uma criança, geralmente, apresenta a 

coloração rósea, enquanto do adulto pode ter uma coloração mais escura devido à maior 

exposição à poeira e à fuligem. 
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Os pulmões apresentam seu parênquima formado, principalmente, por alvéolos. 

Porção condutora e porção respiratória. 

 

 

• Porçãocondutora: é formada pelas fossas nasais, nasofaringe, laringe, traqueia, brônqui

os, bronquíolos e bronquíolos terminais. Como o nome indica, essa porção permite 

a entrada e saída de ar, porém sua função não acaba aí, é nessa parte que o ar é limpo, 

umedecido e aquecido. 

• Porçãorespiratória: é formada pelos bronquíolos respiratórios, ductos alveolares e alvé

olos, que são as partes responsáveis pela ocorrência das trocas gasosas. É nessa porção 

que o oxigênio inspirado passará para o sangue e o gás carbônico presente no sangue 

passará para o sistema respiratório. 

 

Como funciona o sistema respiratório 

 

O sistema respiratório funciona garantindo a entrada e saída de ar do nosso corpo. O ar 

inicialmente entra pelas fossas nasais onde é umedecido, aquecido e filtrado. Ele 

então segue para a faringe, posteriormente para laringe e para a traqueia. A traqueia ramifica-

se em dois brônquios dando acessos aos pulmões. O ar segue, então, dos brônquios para 

os bronquíolos e finalmente chega aos alvéolos pulmonares. 

As trocas gasosas acontecem nos alvéolos pulmonares.  Nos alvéolos ocorrem 

as trocas gasosas, um processo também denominado de hematose. O oxigênio presente no ar 

que chega até os alvéolos dissolve-se na camada que reveste essa estrutura e difunde-se pelo 

epitélio para os capilares localizados em torno dos alvéolos. No sentido oposto ocorre a 

difusão de gás carbônico. 

 

 

https://brasilescola.uol.com.br/biologia/hematose.htm


Controle da respiração em seres humanos 

 

Os seres humanos possuem neurônios na região do bulbo que garantem a regulação da 

respiração. O bulbo percebe alterações no pH do líquido do tecido circundante e desencadeia 

respostas que garantem alterações no ritmo respiratório. 

Quando os níveis de gás carbônico aumentam no sangue e no líquido cerebrospinal, acontece 

uma queda no pH. Isso acontece devido ao fato de que o gás carbônico presente nesses locais 

pode reagir com água e desencadear a formação de ácido carbônico (H2CO3). Esse pode 

dissociar-se em íon bicarbonato (HCO3
-) e íons hidrogênio (H+). O aumento dos íons hidrogênio 

provoca a queda do pH. 

O bulbo, então, percebe essas alterações, e sinais são enviados para os músculos intercostais 

e diafragma para que ocorra um aumento da intensidade e taxa da respiração. Quando o pH 

retorna ao normal, há uma redução da intensidade e taxa respiratória. 

Vale destacar que alterações no nível de oxigênio no sangue desencadeiam poucos efeitos no 

bulbo. Entretanto, quando os níveis estão muito baixos, ocorre um aumento da taxa de 

respiração. 

Inspiração e expiração 

 

A respiração é conseguida graças à realização de dois movimentos respiratórios: a inspiração e 

a expiração. 

 
 

Os movimentos respiratórios garantem a entrada e saída de ar. 

 

• Inspiração: garante a entrada de ar no sistema respiratório. Nesse processo há 

a contração do diafragma e dos músculos intercostais, levando 

a expansão da caixa torácica e diminuição da pressão em seu interior. 



• Expiração: quando, o ar sai do sistema respiratório. Nesse processo 

os músculos torácicos relaxam, assim como o diafragma, levando à redução da caixa 

torácica e ao aumento da pressão interna. 

A respiração pulmonar inicia-se com a entrada do ar pelas fossas nasais. Nessa região, o ar é 

filtrado e umedecido graças à presença de pelos e muco. Além disso, em razão do tecido 

conjuntivo da cavidade nasal ser amplamente vascularizado, o ar é aquecido nesse local. Nas 

fossas nasais, também existem células sensoriais que permitem o sentido do olfato. 

Após passar pelas fossas nasais, o ar segue em direção à faringe, uma estrutura comum ao 

sistema digestório e respiratório. Em seguida, vai em direção à laringe, que é um tubo longo 

onde ocorre pequena retenção de partículas e onde se localizam as pregas vocais, que permitem 

a fala. 

Conectada à laringe, localiza-se a traqueia, um tubo formado por 15 a 20 peças de cartilagem 

em forma de C que impedem que essa estrutura entre em colapso. Na traqueia, existe um tecido 

ricamente vascularizado que permite que o ar se mantenha úmido e aquecido. Além disso, 

existem glândulas seromucosas e células caliciformes que produzem secreção que atua na 

retirada de partículas. Os cílios presentes nesse local ajudam a deslocar o muco juntamente às 

partículas até a faringe, onde ele é engolido. 

A traqueia então se bifurca em dois brônquios, que penetram nos pulmões. Os brônquios 

ramificam-se até que resultam nos bronquíolos, os quais também se ramificam. Assim como na 

traqueia, o ar é aquecido, umidificado e limpo na região dos brônquios e bronquíolos. 

Na extremidade dos bronquíolos, encontram-se os alvéolos pulmonares, que são estruturas que 

se assemelham a pequenos sacos ou câmaras. Essas estruturas estão bastante próximas aos 

capilares, característica que permite a realização de trocas gasosas, conhecidas 

como hematose. 

 
O processo de hematose ocorre nos alvéolos pulmonares 

 

Nos capilares, o oxigênio presente no interior dos alvéolos difunde-se para o interior do capilar 

e liga-se à hemoglobina. O oxigênio é então levado pelo sangue para todas as células do corpo 

para que possa ser usado no metabolismo celular. O gás carbônico presente no sangue, por sua 
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vez, faz o caminho inverso, passando dos capilares para o interior dos alvéolos, de onde segue 

pelas vias respiratórias para fora do corpo. 

O processo de respiração pulmonar só é possível graças a dois movimentos respiratórios: 

a inspiração, que garante a entrada do ar, e a expiração, que permite a saída do ar. Na 

inspiração, o músculo do diafragma desce e os músculos intercostais contraem-se. Isso ocasiona 

um aumento da caixa torácica e diminuição da pressão em seu interior, permitindo a entrada de 

ar. Já na expiração, o diafragma sobe, os músculos intercostais relaxam, a caixa torácica 

diminui e a pressão no interior aumenta, forçando a saída do ar. 

 

Respiração e Yoga 

Na prática de Astaunga yoga controlar a respiração é uma parte muito importante. Quando 

inspiramos não estamos apenas colocando o “ar para dentro”, mas também inspirando energia. 

Essa energia que envolve todos os seres é chamada de Prana, segundo a tradição das 

escrituras do Yoga. O Prana flui no nosso corpo através de milhares de canais de energia sutis 

chamados de “nadis” e pelos centros de energia chamados de “Cakras”. Com a prática de yoga 

aprendemos a controlar e canalizar essa energia para nosso benefício. Cada asana tem seus 

movimentos sincronizados com a respiração e, quando praticadas corretamente, nos permitem 

direcionar a energia do Prana para cada um de nossos Cakras, promovendo a cura de diversas 

enfermidades do corpo e doenças psicossomáticas. Dentro da filosofia do Yoga existem 

exercícios para controle da respiração, que visam extrair o máximo de energia vital a cada 

respiração, levando assim, esse Prana para cada célula do nosso organismo. Quando o nível de 

Prana aumenta, naturalmente nossa mente torna-se calma e positiva, mas só conseguimos nos 

benefícios dessa energia quando a respiração se torna consciente. 

A maioria das pessoas desconhece esses benefícios, pois estão desconectadas de sua própria 

respiração, por isso suas mentes são agitadas e inquietas. Quando a respiração não é 

controlada, nossa mente permanece instável, mas quando a controlamos conseguimos deixar 

nossa mente imóvel e permanecer no momento presente, o que é fundamento para nossa saúde 

mental.  

A respiração na prática da yoga é associada à palavra em sânscrito pranayama. Ela é entendida, 

especificamente, como a extensão da energia vital. Tal energia se move a cada segundo por 

todo o nosso corpo e centros energéticos. Constitui o veículo imprescindível que une e 

coordena nosso corpo físico e nosso corpo mental. 

Quando estamos atentos a nossa respiração, quando nos focamos em nossas inspirações e 

expirações, nossa mente começa a focar, a desenvolver um estado de consciência mais sutil do 

que temos em nossa vida quotidiana, e é precisamente este o único requisito necessário para 

começar a ajustar nossa atenção e voltar nossos sentidos para dentro. Este pequeno ato 

nos leva a estar completamente em nosso presente. Colocamos nossa atenção na respiração 

durante a prática das posturas de yoga e a meditação, começamos às primeiras sensações desse 

silêncio, desse estado meditativo, que nos conduz as mais profundas experiências de 

autoconhecimento e realização espiritual, a meta do yoga, a união com a Consciência Cósmica.  

 



O sistema Cardiovascular 

       

 Este sistema consiste de coração, sangue, vasos 

sanguíneos e sistema linfático. O coração é o 

mais importante e impressionante músculo do 

corpo. Os avanços da medicina reduziram 

drasticamente a incidência de males como a 

disfunção das válvulas, que já foi a maior causa 

de insuficiência cardíaca, mas os problemas 

coronários ainda são a maior causa de morte com 

pessoas com mais de 35 anos. Os abusos são os 

principais responsáveis pelo aumento dos 

distúrbios do coração. Fumar, ingerir alimentos 

ricos em colesterol, beber em excesso, estar acima do peso, sofrer de diabetes, pressão alta 

e ainda ter baixos níveis de atividades físicas – tudo isso enfraquece o sistema 

cardiovascular.  

 O coração é simplesmente uma bomba. Relaxado, ele bombeia de seis a sete litros de sangue 

pelo seu corpo, a cada minuto. Ao passar pelos pulmões, o sangue recolhe oxigênio, que é 

transferido pelos alvéolos (pequenos sacos de ar) para os vasos sanguíneos, responsáveis pela 

distribuição pelo corpo. Nos pulmões, o sangue também se livra de dióxido de carbono, que é 

expelido quando você expira. Conforme os níveis de atividade física crescem, o corpo passa a 

exigir mais oxigênio, e o fluxo de sangue por minuto aumenta - ao respirar mais rapidamente, 

você leva mais oxigênio a seus pulmões. Transportado pelas células sanguíneas, o oxigênio 

chega aos músculos e órgãos internos, inclusive ao cérebro, que precisa de mais oxigênio, e ao 

coração. 

Você precisa saber o que pode acontecer de errado com o seu coração para protegê-lo e, 

assim, garantir uma vida longa, ativa e saudável. Um dos fatores que mais favorecem o 

aparecimento de doenças cardíacas é a arteriosclerose, que ocorre quando há um excesso de 

gordura e colesterol no sangue, provocando a formação de depósito de gordura na parede das 

artérias. Em consequência, o interior das artérias se estreita, mundo com que a pressão 

dentro delas aumente, o fluxo sanguíneo diminua e haja risco de bloqueio arterial total. Esse 

quadro pode levar à dor no peito conhecida como angina, ao ataque cardíaco ou à parada 

cardíaca. 

As pesquisas têm mostrado que exercícios regulares beneficiam a circulação e, por isso, 

podem reduzir os riscos de trombose venosa profunda. Esse mal é provocado pela obstrução 

parcial ou total de um vaso sanguíneo profundo por um coágulo de sangue, e se tornou mais 

conhecido depois de estabelecida uma relação entre ele e viagens de avião de longa duração, 

por causa do tempo em que o passageiro fica imóvel. Em alguns casos, partículas de coágulos 



se desprendem, alojando-se em outras partes do corpo, o que pode ser fatal se o coágulo 

chegar aos pulmões. 

A última palavra na prevenção de doenças cardíacas é combinar um sistema cardiovascular 

saudável com um sangue igualmente saudável, ou seja, o sangue bombeado pelo corpo deve ser 

rico em nutrientes. Um sistema cardiovascular forte não pode, por si só, prevenir doenças 

cardiovasculares quando o seu corpo está sofrendo as consequências de uma dieta pobre. Se 

as artérias estão "entupidas" por uma dieta em gordura e açúcar, até o coração mais forte 

tem problemas para bombear o sangue pelo corpo. 

O sistema cardiovascular, também chamado de sistema circulatório, é o sistema responsável 

por garantir o transporte de sangue pelo corpo, permitindo, dessa forma, que nossas células 

recebam, por exemplo, nutrientes e oxigênio. Esse sistema é formado pelo coração e pelos vasos 

sanguíneos. 
 

Componentes do sistema cardiovascular 

 

O sistema cardiovascular é composto pelas seguintes estruturas: 

• Coração: órgão responsável por garantir o bombeamento do sangue; 

• Vasos sanguíneos: são tubos por onde o sangue passa. Os três principais tipos de vasos 

sanguíneos são: artérias, veias e capilares. 

 

 

Observe as principais partes do coração. 

 
 

 

Coração: 

 

O coração dos seres humanos, assim como o dos outros mamíferos, 

um órgão muscular formado por quatro câmaras: dois átrios e dois ventrículos. Os átrios são 

as câmaras responsáveis por garantir o recebimento do sangue no coração, enquanto os 
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ventrículos são as câmaras responsáveis por garantir o bombeamento do sangue para a fora 

do coração. 

No lado esquerdo do coração, percebe-se a presença apenas de sangue rico em oxigênio, 

enquanto do lado direito observa-se a presença apenas de sangue rico em gás carbônico. No 

coração, há ainda a presença de quatro válvulas que impedem o refluxo do sangue, permitindo, 

desse modo, um fluxo contínuo. 

O coração apresenta três camadas ou túnicas: o endocárdio, o miocárdio e o epicárdio. O 

endocárdio é a camada mais interna. O miocárdio é a camada média, a qual é formada por 

tecido muscular estriado cardíaco, sendo ela, portanto, a responsável por assegurar que o 

sangue seja bombeado adequadamente devido às contrações musculares. O miocárdio é a 

camada mais espessa do coração. Por fim, temos o epicárdio, que é a camada mais externa. É 

no epicárdio que se acumula a camada de tecido adiposo que geralmente envolve o órgão. 

O coração é capaz de contrair e também de relaxar, sendo chamada a contração de sístole e 

o relaxamento de diástole. Quando ele contrai, bombeia sangue e quando relaxa, enche-se de 

sangue. Nos seres humanos, os batimentos cardíacos originam-se no próprio coração. A região 

que origina o batimento cardíaco é chamada de nó sinoatrial e ele é caracterizado por ser um 

aglomerado de células que produzem impulsos elétricos. 

 

 
 

 

 

Vasos sanguíneos: 

 

Os vasos sanguíneos são responsáveis por garantir o transporte de sangue pelo corpo. 

Os vasos sanguíneos são um grande sistema de tubos fechados por onde o sangue circula. Os 

três principais vasos sanguíneos encontrados no corpo são as artérias, veias e os capilares. 

Veja, a seguir, algumas características básicas desses três vasos: 



• Artérias: As artérias são vasos que levam o sangue, a partir do coração, para os órgãos 

e tecidos do corpo. Nesses vasos, o sangue corre em alta pressão. As artérias ramificam-

se em arteríolas. 

• Capilares: São vasos sanguíneos muito delgados que garantem a troca de substâncias 

entre o sangue e os tecidos do corpo. 

• Veias: Os capilares sanguíneos convergem para as chamadas vênulas, as quais convergem 

para as veias. As veias são os vasos que garantem que o sangue retorne ao coração. 

Nesses vasos, o sangue corre em baixa pressão e para evitar o refluxo do sangue as veias 

são dotadas de valvas. 
 

A circulação nos seres humanos 

 

O sangue chega ao coração pelo átrio direito por meio das veias cavas. Esse sangue é rico em 

gás carbônico e pobre em oxigênio. Esse sangue desoxigenado segue, então, para o ventrículo 

direito. Do ventrículo direito, é bombeado para os pulmões via artérias pulmonares. 

Nos pulmões, ocorre o processo de hematose, o sangue até então rico em gás carbônico, recebe 

oxigênio proveniente da respiração pulmonar. O sangue rico em oxigênio volta ao coração 

via veias pulmonares, chegando a esse órgão pelo átrio esquerdo. Do átrio, ele segue para o 

ventrículo esquerdo. 

 

 

 
Observe como ocorre o fluxo de sangue no coração. 

 

Do ventrículo esquerdo, o sangue segue para o corpo, saindo do coração pela artéria aorta. O 

sangue então segue para os vários órgãos e tecidos do corpo. Nos capilares, ocorrem as trocas 

gasosas. O oxigênio presente no sangue passa para os tecidos e o gás carbônico produzido na 

respiração celular passa para o sangue. 



Os capilares reúnem-se formando vênulas, que formam as veias, as quais seguem levando o 

sangue pobre em oxigênio para o coração. As veias cavas superior e inferior garantem que o 

sangue rico em gás carbônico seja levado até o átrio direito. 

Circulação sistêmica e pulmonar: 

A circulação nos seres humanos é denominada de circulação dupla, uma vez que se observa a 

presença de dois circuitos: a circulação sistêmica ou grande circulação e a circulação pulmonar 

ou pequena circulação. 

 

Circulação sistêmica ou grande circulação: 

Diz respeito ao circuito que o sangue faz partindo do coração em direção aos vários tecidos 

do corpo e depois retornando a esse órgão. Ao chegar do pulmão, o sangue é impulsionado para 

o corpo. Nos capilares, são feitas as trocas gasosas, e o sangue, agora rico em gás carbônico e 

pobre em oxigênio, retorna ao coração. 

Circulação pulmonar ou pequena circulação:  

Diz respeito ao circuito realizado pelo sangue do coração aos pulmões e seu retorno ao 

coração. Nesse circuito, o sangue sai pobre em oxigênio do coração, segue para o pulmão, onde 

é oxigenado, e retorna ao coração. 

O sistema circulatório, também chamado de sistema cardiovascular, é composto de sangue, 

coração, artérias, capilares sanguíneos e veias. O sistema circulatório humano é subdividido 

em sistema sanguíneo e sistema linfático. 
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Sistema Circulatório 
           

O crescimento e a manutenção da vitalidade do organismo são proporcionados pela adequada 

nutrição celular. A funçãobásica do sistema circulatório é a de levar material nutritivo e 

oxigênio às células. Assim, o sangue circulante transporta material nutritivo que foi absorvido 

pela digestão dos alimentos às células de todas as partes do organismo. Desta forma, o 

oxigênio que é incorporado ao sangue, quando este circula pelos pulmões, será levado a todas 

as células. Além desta função primordial, o sangue circulante transporta também os produtos 

residuais do metabolismo celular, desde os locais onde foram produzidos até os órgãos 

encarregados de os eliminar. O sangue possui ainda células especializadas na defesa orgânica 

contra substâncias estranhas e microrganismos. O sistema circulatório é um sistema fechado, 

sem comunicação, com o exterior, constituído por tubos, no interior dos quais circulam 

humores. Os tubos são chamados vasos e os humores são o sangue e a linfa. Para que estes 

humores possam circular dos vasos, há um órgão central - o coração, que funciona como uma 

bomba contrátil-propulsora. Sendo um sistema tubular hermeticamente fechado, as trocas 

entre o sangue e os tecidos vão ocorrer em extensas redes de vasos de calibre reduzido e de 

paredes muito finas - os capilares. Por meio de permeabilidade seletiva, que se processa 

através de fenômenos físico-químicos complexos, material nutritivo e oxigênio passam dos 

capilares para os tecidos, e produtos do resíduo metabólico, inclusive CO2, passam dos 

tecidos para o interior dos capilares. Certos componentes do sangue e da linfa são células 

produzidas pelo organismo nos chamados órgãos hematopoiéticos, os quais são incluídos no 

estudo do sistema circulatório. 

  

 

O sistema circulatório desempenha importantes funções em nosso organismo 

 

Defesa contra agentes invasores: no sangue há anticorpos e células fagocitárias que 

promovem a defesa contra agentes infecciosos; 

Coagulação sanguínea: as plaquetas que circulam pelo sangue são responsáveis pela coagulação 

sanguínea; 

Regulação da temperatura corporal: o sangue é distribuído de forma homogênea por todo o 

organismo, promovendo a manutenção de uma temperatura adequada em todas as partes do 

corpo. Por meio da circulação sanguínea o corpo também consegue dissipar o calor até a 

superfície corporal; 

Transporte de hormônios: os hormônios são substâncias necessárias para o bom 

funcionamento do organismo, e a circulação sanguínea é a responsável por transportar esses 

hormônios até os órgãos e tecidos que farão uso deles; 

Intercâmbio de materiais: as substâncias que são produzidas em uma parte do corpo e 

utilizadas em outra, também chegam ao seu destino através da circulação sanguínea. É o que 

acontece com o glicogênio armazenado no fígado, que, quando quebrado em glicose, é levado 

para diversas regiões do corpo; 



Transporte de resíduos: todas as células do corpo produzem resíduos em seu metabolismo. 

Esses resíduos saem das células e caem na corrente sanguínea, são levados para o fígado e 

transformados em ureia. Do fígado, a ureia é encaminhada pela circulação sanguínea até os 

rins, onde serão eliminadas para o meio externo; 

Transporte de nutrientes: os nutrientes oriundos da nossa alimentação são absorvidos ao 

longo do nosso tubo digestivo e caem na circulação sanguínea, assim os nutrientes são levados 

aos tecidos do corpo, sendo aproveitados pelas células; 

Transporte de gases: ao passar pelos pulmões, o sangue elimina o gás carbônico proveniente 

da respiração celular enquanto absorve oxigênio. 

O sistema sanguíneo é composto pelo sangue, vasos sanguíneos e coração. 

O sangue é um fluido produzido na medula óssea, composto por plaquetas, hemácias e 

leucócitos que ficam dispersos no plasma. Impulsionado pelo coração, o sangue é levado a 

todas as regiões do corpo no interior de artérias, veias e capilares sanguíneos. 

          

                             

 

As artérias: 

As artérias são vasos que levam o sangue do coração até os órgãos e tecidos. Compostas por 

parede espessa, a compressão exercida pelas artérias permite controlar a pressão do sangue 

que circula em algumas regiões do corpo. Todas as artérias que saem do coração tornam-se 

menores progressivamente, até atingirem todas as partes do corpo. Órgãos e tecidos 

possuem finíssimos vasos chamados de arteríolas que se prolongam e se tornam mais finos 

ainda, sendo chamados de capilares sanguíneos. 

As artérias coronárias são as responsáveis pela irrigação do músculo cardíaco, que fornecem 

grande quantidade de oxigênio e nutrientes às células do coração, visto que esse órgão possui 

grande atividade e função vital. Se, por algum motivo, houver obstrução dessa artéria, 

algumas áreas do coração irão ficar sem irrigação, o que provocará a morte das células e 

consequente infarto do miocárdio. 

Capilares sanguíneos: 



Os capilares sanguíneos são vasos muito finos que fazem a comunicação entre arteríolas e 

vênulas (veia de pequeno diâmetro). A parede dos capilares é composta por uma única camada 

de células que possuem espaços entre si, por onde sai o líquido sanguíneo (líquido tissular). O 

líquido tissular irriga as células com oxigênio e nutrientes e retira as excretas provenientes 

do seu metabolismo, levando-os até os capilares sanguíneos e reintegrando-os ao sangue para 

ser eliminado na excreção.  

As veias são vasos que transportam o sangue dos órgãos e tecidos até o coração. Essa 

circulação de sangue no interior das veias ocorre em razão das contrações dos músculos 

esqueléticos que estão próximos a elas, que as comprimem fazendo o sangue circular. Dessa 

forma, nas veias que possuem um diâmetro maior há válvulas para impedir o refluxo do sangue, 

o que garante que a circulação ocorra apenas em um sentido. 

O coração de um ser humano é oco e pesa cerca de 400 g. É constituído por tecido muscular 

estriado cardíaco, mais conhecido como miocárdio (myos=músculo; cardio=coração), e possui 

quatro câmaras cardíacas. As câmaras superiores do coração são chamadas de átrios 

cardíacos ou aurículas, e as câmaras inferiores são chamadas de ventrículos cardíacos. A 

parede dos ventrículos é muito mais espessa do que as paredes dos átrios, em virtude da 

função de cada um. O átrio bombeia sangue para os ventrículos, enquanto que os ventrículos 

bombeiam o sangue para todas as partes do corpo, o que exige maior pressão. 

                             

O coração recebe o sangue por meio de vasos. No átrio esquerdo entra sangue rico em 

oxigênio, sangue que veio dos pulmões, enquanto que o átrio direito recebe sangue rico em gás 

carbônico, sangue proveniente do corpo. O átrio esquerdo tem comunicação com o ventrículo 

esquerdo através da valva mitral, também chamada de valva bicúspide ou valva 

atrioventricular esquerda, que tem a função de manter a circulação sempre no sentido do 

átrio para o ventrículo. O átrio direito também se comunica com o ventrículo direito por meio 



da valva tricúspide, também chamada de valva atrioventricular direita, que possui a mesma 

função que a valva mitral. 

O sangue que está no interior dos átrios é expulso para os ventrículos quando ocorre uma 

contração chamada de sístole atrial. Os ventrículos, que estão relaxados, recebem o sangue e 

também se contraem (sístole ventricular), fazendo com que as duas valvas atrioventriculares 

se fechem e expulsem o sangue do coração. Esse sangue é expulso para artérias de grosso 

calibre que saem do ventrículo direito (artéria pulmonar) e ventrículo esquerdo (artéria 

aorta). A artéria pulmonar leva esse sangue para o pulmão, ao mesmo tempo em que a artéria 

aorta manda o sangue para irrigar todas as regiões do corpo      

O crescimento e a manutenção da vitalidade do organismo são proporcionados pela adequada 

nutrição celular. A função básica do sistema circulatório é a de levar material nutritivo e 

oxigênio às células. Assim, o sangue circulante transporta material nutritivo que foi absorvido 

pela digestão dos alimentos às células de todas as partes do organismo. Desta forma, o 

oxigênio que é incorporado ao sangue, quando este circula pelos pulmões, será levado a todas 

as células. Além desta função primordial, o sangue circulante transporta também os produtos 

residuais do metabolismo celular, desde os locais onde foram produzidos até os órgãos 

encarregados de os eliminar. O sangue possui ainda células especializadas na defesa orgânica 

contra substâncias estranhas e micro-organismos. O sistema circulatório é um sistema 

fechado, sem comunicação, com o exterior, constituído por tubos, no interior dos quais 

circulam humores. Os tubos são chamados vasos e os humores são o sangue e a linfa. Para que 

estes humores possam circular dos vasos,        

    

Yoga, coração e circulação 

Um dos maiores benefícios do Yoga, é fazer seu sangue fluir. Melhorando a oxigenadas, as 

células funcionam com maior eficiência. As posturas invertidas, como sarvangasana e 

halasana, fazem o sangue venoso (não oxigenado) fluir das pernas e pélvis, voltando ao 

coração, mais rapidamente. Isso alivia inchaço nas pernas e impede problemas renais.  

O Yoga proporciona melhora do funcionamento do coração e pulmões, pois regula o sistema 

nervoso e melhora a circulação sanguínea, batimentos do coração, pressão arterial, além de 

equilibrar o sistema endócrino, controlando os níveis de hormônios do estresse, como cortisol 

e adrenalina. 

A capacidade respiratória também melhora, devido aos exercícios de expansão dos pulmões e 

controle da respiração. Desta forma, o Yoga melhora o condicionamento físico, muito mais 

eficientemente e de forma diferente a os exercícios físicos convencionais, como musculação 

ou esportes. 

 

 

 



Sistema Digestivo 

  Conceito:   

Para que o organismo se mantenha vivo e funcionaste é necessário que ele receba um 

suprimento constante de material nutritivo. Muitos dos alimentos ingeridos precisam ser 

tornados solúveis e sofrer modificações químicas para que sejam absorvidos e assimilados, 

nisto consistindo a digestão. Os órgãos que, no conjunto, compreendem o sistema digestivo 

são especialmente adaptados para que estas exigências sejam cumpridas. Assim, suas funções 

são as de preensão, mastigação, deglutição, digestão e absorção dos alimentos e expulsão dos 

resíduos, eliminados sob a forma de fezes. 

Divisão do Sistema Digestivo: 

 Reconhecemos no sistema digestivo um canal alimentar e órgãos anexos. Do primeiro fazem 

parte órgãos situados na cabeça, pescoço, tórax, abdome e pelve. Entre os anexos incluem-se 

as glândulas salivares, o fígado e o pâncreas. O canal alimentar inicia-se na cavidade bucal 

continuando-se na faringe, esôfago, estômago, intestinos (delgado e grosso), para terminar no 

reto, que se abre no meio externo através do ânus. O canal alimentar, portanto, é aberto nas 

suas duas extremidades (boca e ânus) o que1àz sua luz, pela qual transita o alimento, ser 

parte do meio externo. 

Quando todo o sistema digestivo está equilibrado, a comida é quebrada rápida e facilmente, e 

o corpo extrai os nutrientes de que precisa para funcionar adequadamente. Uma dieta não 

balanceada, o estresse, as comidas processadas, a inatividade e problemas de saúde geral, 

(cada um desses fatores isoladamente ou em combinações) podem comprometer a capacidade 

do organismo para digerir eficientemente os alimentos. Isso pode sobrecarregar o corpo com 

um estresse desnecessário, causando dificuldade de concentração, letargia e problemas de 

pele. Também pode aumentar o risco de desenvolver uma doença mais séria. 

Alimentos integrais e não industrializados sobrecarregam menos o aparelho digestivo. O seu 

corpo merece uma dieta saudável o que não significa refeições sempre iguais e sem sabor. 

Experimente novos ingredientes e receitas para manter uma dieta apetitosa. 

Os órgãos do sistema digestório propiciam a digestão do que ingerimos, permitindo que seja 

feita a absorção de nutrientes, além da eliminação de partículas não utilizadas pelo organismo, 

como a celulose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Para que haja a digestão, o alimento deve passar por modificações físicas e químicas. 

Entenda melhor esse processo que começa na boca: 

 

Boca: 

A maioria dos mamíferos mastiga o alimento. Tal ato permite sua diminuição, umidificação e, 

em alguns casos, o contato com enzimas digestivas presentes na saliva (ptialina), que são 

responsáveis pela transformação de glicogênio e amido em maltose. Nessa fase da digestão, a 

língua tem um importante papel: além de auxiliar na diminuição e diluição do alimento, permite 

a captura de sabores, estimulando a produção de saliva. Os sais presentes na saliva neutralizam 

a possível acidez do alimento.  

 

 

Faringe – Esôfago: 

Após a mastigação, o bolo alimentar passa 

pela faringe e é direcionado para o esôfago. 

Lá, movimentos peristálticos permitem que o 

bolo seja direcionado ao estômago. Tal 

processo mecânico permite que o alimento 

seja misturado aos sucos digestivos. 

 

 

 

 

Estômago: 

 

No estômago, o suco gástrico e rico em ácido 

clorídrico, pepsina, lipase e renina – fragmenta e 

desnatura proteínas do bolo alimentar, atua sobre 

alguns lipídios, favorece a absorção de cálcio e ferro 

e mata bactérias. Esse órgão é delimitado pelo 

esfíncter da cárdia (entre o estômago e o esôfago) 

e pelo esfíncter pilórico (entre o estômago e o 

intestino). O bolo alimentar, após ser misturado ao 

suco gástrico, agora denominado de “quimo”, segue 

para o intestino delgado. 

 

 

 

https://brasilescola.uol.com.br/biologia/movimentos-peristalticos.htm


 Intestino delgado: 

No intestino delgado, ocorre a maior 

parte da digestão e absorção do que foi 

ingerido. Esse órgão é compartimentado 

em duodeno, jejuno e íleo, e o processo 

se inicia nessa primeira porção. No 

duodeno, com auxílio do suco intestinal, 

proteínas transformam-se em 

aminoácidos, e a maltose e alguns outros 

dissacarídeos são digeridos graças a 

enzimas como a enteroquinase, 

peptidase e carboidrase. 

No duodeno há, também, o suco pancreático, que é lançado do pâncreas pelo canal de Wilson. 

O suco pancreático possui bicarbonato de sódio, tripsina, quimo tripsina, lipase pancreática e 

amilopsina em sua constituição, que permitem que seja neutralizada a acidez do 

quimo, proteínas sejam transformadas em oligopeptídios, lipídios resultem em ácidos graxos e 

glicerol, carboidratos sejam reduzidos a maltose e DNA e RNA sejam digeridos. A bile, 

produzida no fígado, quebra gorduras para que as lipases pancreáticas executem seu papel de 

forma mais eficiente. 

A digestão encerra-se na segunda e terceira porção do intestino delgado pela ação do suco 

intestinal ou suco entérico. Suas enzimas (maltase, sacarose, lactose, amino peptidases, 

dipeptidases, tripeptidases, nucleosidades e nucleotidases) permitem que moléculas se 

reduzam a nutrientes e estes sejam absorvidos e lançados no sangue com o auxílio das 

vilosidades presentes no intestino. O alimento passa a ter aspecto aquoso, esbranquiçado e é 

chamado, agora, de “quilo”. 

 

 

 Intestino grosso: 

O quilo encaminha-se para o intestino 

grosso. Este, que é dividido em ceco, cólon, 

reto e ânus, absorve água e sais minerais e 

direciona a parte que não foi digerida do 

quilo para o reto a fim de que seja eliminada 

pelas fezes. Bactérias da flora intestinal 

permitem a produção de vitaminas, como 

a K e B12. 

São muitos os efeitos do estresse. Um 

deles é virar úlcera, numa síndrome do 

intestino irritável ou constipações. 

Praticar Yoga, previne problemas 

digestivos. Através de meditações e atividades físicas, a função intestinal melhora e 

reduzem as chances de câncer de colón. 

 

https://brasilescola.uol.com.br/biologia/o-figado.htm
https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/biologia/o-que-e-quimo-quilo.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/vitamina-k.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/vitamina-b.htm


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como yoga ajuda a ter um melhor sistema digestivo? 

 

Alguns exercícios de Yoga com respiração ritmada podem ajudar muito. Respiração traz força 

vital no corpo e limpa o corpo de materiais tóxicos formados devido à dieta errada, estilo de 

vida não saudável e tensões acumuladas. Ela melhora a agni (fogo digestivo), cria o equilíbrio 

do corpo e longevidade rejuvenescendo todo o sistema. 

 

Alimentação vegetariana 

O microbiota intestinal, é o conjunto de microrganismos que vivem dentro de nosso intestino. 

O microbiota é fundamental não apenas para a saúde do sistema digestivo, mas para todo o 

corpo, porque influencia o sistema imunológico e tem um papel decisivo no aparecimento de 

muitas doenças, incluindo tumores. 

Quando o intestino é povoado por bactérias “boas”, todo o nosso corpo é beneficiado. Do 

contrário, um microbiota caracterizado por bactérias “ruins” pode comprometer nossa saúde 

e ter efeitos negativos também no humor. 

A composição do microbiota é influenciada por muitos fatores, incluindo a nutrição. Os 

alimentos que ingerimos desempenham um papel decisivo na proliferação de uma espécie 

bacteriana em vez de outra e, como as bactérias competem entre si, adotando uma dieta que 

favorece os bons microrganismos, desencoraja simultaneamente a proliferação de espécies 

nocivas ou patogênicas. 

https://www.artofliving.org/br-pt/yoga


De acordo com um estudo recente, seguir uma dieta vegana promove a saúde intestinal, 

pois promove a proliferação de boas bactérias. A pesquisa, cujos resultados foram 

apresentados na semana passada durante a reunião anual da Associação Europeia para o 

Estudo da Diabetes, envolveu 147 participantes divididos em dois grupos: 

 

O primeiro grupo seguiu uma dieta vegana com pouca gordura por 16 semanas, enquanto o 

segundo grupo não mudou sua dieta. Após quatro meses, os pesquisadores compararam as 

mudanças no microbiota nos dois grupos, mostrando uma população bacteriana intestinal 

mais saudável e diversificada naqueles que consumiram apenas alimentos à base de plantas. 

Além disso, o grupo que seguiu a dieta vegana também mostrou uma diminuição no peso 

corporal, massa gorda e gordura visceral.  

O estudo mostrou que uma dieta baseada em vegetais, graças ao aumento da ingestão de 

fibras, antioxidantes e fito nutrientes, é capaz de modificar a população bacteriana 

intestinal muito rapidamente e para melhor. 

Embora a dieta vegana tenha provado ser benéfica para a microbiota e, consequentemente, 

para todo o organismo, para ter um intestino que funcione bem, não é necessário eliminar 

drasticamente todos os alimentos de origem animal. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6478664/
http://www.greenme.com.br/alimentarse/vegetariano-e-vegano/678-conhecendo-as-principais-dietas-vegana/


Sistema Excretor 

 

As atividades orgânicas resultam na decomposição de proteínas, lípidos e carboidratos, 

acompanhada de liberação de energia e informação de produtos que devem ser eliminados 

para o meio exterior. A urina é um dos veículos de Rim excreção com que conta o organismo. 

Assim, o sistema urinário compreende os órgãos responsáveis pela formação da urina, os rins, 

e outros, a eles associados, destinados à eliminação da urina: ureteres, bexiga urinária e 

uretra. 

O sistema excretor tem a função de eliminar os resíduos das reações químicas que ocorrem 

dentro das células, no processo de metabolismo. 

Dessa maneira, muitas substâncias que não são aproveitadas no organismo, principalmente as 

tóxicas, são excretadas do corpo. 

Importante ressaltar que o sistema excretor é encarregado de muito mais que apenas a 

eliminação de resíduos. Trata-se do principal responsável pelo controle da composição química 

do ambiente interno.  

 
A excreção da urina é realizada pelos rins 



Como funciona o Sistema Excretor 

 

A eliminação de substâncias prejudiciais ou que estão em excesso em nosso corpo é chamada 

de excreção, processo que permite o equilíbrio interno do nosso organismo. 

Os produtos da excreção são denominados "excretas", que são lançadas das células para o 

líquido que as banha (líquido intersticial), e daí são passadas para a linfa e para o sangue. 

No processo de degradação de glicídios e lipídeos são produzidos gás carbônico e água. As 

proteínas também são metabolizadas, e do seu metabolismo resultam substâncias prejudiciais 

ao organismo entre elas, o gás carbônico e os produtos nitrogenados, como a amônia, a ureia e 

o ácido úrico. 

Há também a água e os sais minerais, com destaque para o cloreto de sódio (o principal 

componente do sal de cozinha). 

Para eliminar essas substâncias, a excreção é realizada através da urina, da respiração e do 

suor. Entenda, na sequência, como é feita a excreção desses resíduos. 

Excreção da Urina 

 

A excreção através da urina inicia em um processo realizado pelos rins. Eles funcionam como 

um filtro que retém as impurezas do sangue e o deixa em condições de circular pelo 

organismo. 

Os rins participam do controle das concentrações plásmicas de íons, como sódio, potássio, 

bicarbonato, cálcio e cloretos. 

De acordo com as concentrações no sangue, esses íons podem ser eliminados em maior ou 

menor quantidade na urina, através do sistema urinário. As principais substâncias que formam 

a urina são ureia, ácido úrico e amônia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Excreção do Gás Carbônico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A respiração é fundamental para a excreção do gás carbônico 

 

 

A excreção do gás carbônico é realizada através dos órgãos do sistema respiratório. A 

eliminação deste elemento é o produto final do metabolismo dos glicídios (carboidratos ou 

açúcares) e lipídios (gorduras) no processo de respiração celular. 

Além disso, a água também é eliminada sob a forma de vapor, por meio da expiração. 

 

Excreção do Suor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As glândulas sudoríparas atuam na excreção do suor 



A produção de suor não está relacionada ao processo de excreção e sim da regulação de 

temperatura no organismo. 

No entanto através do suor são eliminados sais minerais, como o cloreto de sódio, e água 

sendo que, devido a sua enorme importância para a célula, ela fica conservada em grande 

parte no organismo. 

Órgãos que atuam no Sistema Excretor 

 

Para eliminar os resíduos das reações químicas que nosso corpo produz, diferentes órgãos 

desempenham funções de extrema importância. 

Conheça a seguir quais são esses órgãos e como eles atuam no sistema excretor. 

Rins 

Os rins são órgãos do sistema urinário, porém 

que atuam diretamente na eliminação de resíduos 

que resultam da ação do metabolismo do 

organismo. 

Considerando as substâncias eliminadas pelos rins 

destacam-se a ureia, a creatina e toxinas do 

sangue. 

Além dessa função, ele também atua na regulação 

do volume de líquidos do organismo e no controle da pressão arterial sanguínea. 

 

Os néfrons são estruturas presentes nos rins e que tem como principal ação a formação da 

urina. Ele filtra os elementos do plasma sanguíneo para então eliminar na urina.Localizados nos 

rins, eles estão presentes em grandes quantidades no corpo humano, sendo aproximadamente 

1.200.000 néfrons em cada rim. 

 



Ureteres: 

O ureter é um tubo que liga o rim à bexiga, ou 

seja, ele transporta a urina dos rins para a 

bexiga, sendo um ureter para cada rim. Ele é um 

dos elementos do sistema urinário e que auxiliam 

na excreção das substâncias indesejadas. 

Para desempenhar sua função, ele realiza 

movimentos peristálticos que auxiliam a condução 

da urina até a bexiga. Para isso, sua parede é 

formada por três camadas diferentes, sendo estas formadas por uma camada mucosa, uma 

muscular e outra adventícia. 

 

  

Bexiga urinária: 

A bexiga urinária é o órgão responsável por armazenar a 

urina produzida pelos rins e transportada pelos ureteres. 

Além do armazenamento é ela quem elimina a urina. 

Este é um órgão muscular com alta capacidade elástica, 

visto que pode armazenar até 800 ml de urina. 

 

 

 

 

 

 

Uretra: 

A uretra é o canal responsável por conduzir o caminho da urina para fora do corpo. Ela está 

ligada à bexiga urinária. 

 

 

 

 

 

 

Nos homens a uretra termina no pênis, já nas mulheres termina na vulva. 



Sistema Nervoso 

 

O praticante ocidental de Yoga não se conforma apenas com a descrição dos exercícios e a 

indicação de suas finalidades. Deseja conhecer também os "porquês". É a índole ocidental. 

Atendendo a isto, superficialmente que seja, estudaremos dois importantes responsáveis 

pelos assombrosos resultados proporcionados pela Yoga: os sistemas nervoso e endócrino. 

O sistema nervoso é um mecanismo complexo que tem a seu cargo o incessante ajustamento 

do ser humano com o mundo e consigo mesmo. Presente a todo processo vital, responsabiliza-

se pelo simples piscar de um olho, pelo funcionamento de um órgão, por um movimento da alma 

que ama como também pela elaboração de urna abstrata concepção filosófica. Sem ser a 

causa, é o meio de expressão e vida da sensibilidade, da razão e da vontade. Dia e noite 

recebem estímulos e a todos responde, dirige a mão que apanha um livro na estante, manda 

urna víscera contrair-se, a um vaso que se dilate e a urna glândula que funcione. Sem ele não 

seria possível degustar um concerto, ver um gatinho brincar, apertar a mão de um amigo, 

sorrir, falar e saber que Deus está presente na gota de orvalho na planta de cima da janela. 

Na periferia do corpo, os estímulos, que podem ser químicos, físicos, mecânicos ou 

energéticos, tomam contato com os terminais sensíveis. Dessas, acham-se na língua 3.000; no 

ouvido, 100.000 e em cada olho, 120 milhões. Na epiderme são incontáveis os pontos sensíveis 

ao calor, à pressão e à dor. Este sistema receptor assim constituído transmite aos centros 

suas mensagens, em forma de impulso nervoso. De tais centros emana a reação a cada impulso, 

isto é, um comando que vai movimentar um músculo, uma glândula ou uma víscera assim 

funciona o esquema conhecido como E-R, isto é, estímulo-resposta que, no plano fisiológico, 

explica uma parte de nosso psiquismo. 

Tanto os impulsos sensitivos como as respostas a eles - os impulsos motores - são de natureza 

elétrica e têm a velocidade de 300 km por segundo, de forma que as coisas se passam 

instantaneamente. 

O sistema nervoso funciona como um exército em campanha. O Telê encéfalo, sua parte mais 

nobre, é o "estado-maior", que só em casos mais graves e complexos que requeiram decisões 

custosamente elaboradas deve ser solicitado. Lá não devem chegar probleminhas fáceis, que a 

medula tem o dever de imediatamente solucionar. Dele nascem os atos chamados voluntários. 

Da medula e dos órgãos da base do cérebro, involuntários ou reflexos. Um bem-disposto 

sistema de "chaves" e "comutadores" se encarrega de dirigir o curso mais adequado a um 

dado impulso nervoso. 

A célula nervosa é o neurônio. Tendo a forma de um girino (filho de sapo), com cabeça e 

cauda, é a mais nobre de todas as células do corpo. Diferente de todas as outras, não se 

reproduz, também não se regenera em seu corpo celular. A cauda (axônio) é capaz de 

regenerar-se. Uma lesão no corpo celular, porém é definitiva e irreversível. Talvez seja esta 

urna das razões por que os corpos celulares dos neurônios são carinhosamente protegidos em 



"cofres fortes". O crânio guarda encéfalo, e o canal raquidiano, formado pela coluna vertebral 

encerra e protege a medula do interior de seus estojos ósseos, os neurônios emitem os 

axônios. Estes podem ter comprimentos microscópicos ou atingir quase um · metro. Aos 

milhões, se juntam em feixes, que, revestidos por uma membrana chamada mielina, constituem 

os troncos nervosos, os quais se ramificam e atingem todos os recantos e extremidades do 

corpo. 

O sistema nervoso é o sistema responsável por captar, processar e gerar respostas diante 

dos estímulos aos quais somos submetidos. É devido à presença desse sistema que somos 

capazes de sentir e reagir a diferentes alterações que ocorrem em nossa volta e mesmo no 

interior do nosso corpo. 

 

Ele pode ser dividido em duas porções: 

 

•Sistema nervoso central: formado pelo encéfalo e medula espinhal. 

 

•Sistema nervoso periférico: formado pelos nervos, gânglios e terminações nervosas. 

 

O sistema nervoso é composto por um tipo especial de tecido denominado tecido nervoso, o qual 

possui como tipos celulares os neurônios e as chamadas células da glia. 

Os neurônios são responsáveis pela propagação do impulso nervoso e apresentam como partes 

básicas o corpo celular, onde está localizado o núcleo, e dois tipos de prolongamentos, os 

axônios e os dendritos. De acordo com a função desempenhada, os neurônios podem ser 

classificados em dois grupos básicos: sensitivos ou aferentes (levam impulsos para o sistema 
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nervoso) e motores ou eferentes (levam impulsos para outras partes, como músculos e 

glândulas). 

 
Os neurônios garantem a transmissão do impulso nervoso. 

 

O grupo de células chamado células da glia está relacionado com várias funções, tais como 

nutrição e regulação do funcionamento dos neurônios. Células ependimárias, astrócitos, 

oligodendrócitos, microglia e células de Schwann são células da glia. 

 

Sistema nervoso central:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O sistema nervoso central é constituído pelo encéfalo e pela medula espinhal. 

https://brasilescola.uol.com.br/biologia/sistema-muscular.htm


O sistema nervoso central é a parte do sistema nervoso que garante a recepção e 

a interpretação dos estímulos, podendo ser considerado o centro de processamento de 

informações do nosso corpo. Os constituintes do sistema nervoso central são a medula 

espinhal e o encéfalo. 

No sistema nervoso central observa-se as chamadas substâncias branca e cinzenta. A 

substância branca corresponde aos axônios dos neurônios, enquanto a substância cinzenta 

corresponde aos corpos celulares. No encéfalo, de uma maneira geral, com exceção do bulbo, a 

substância cinzenta localiza-se mais externamente. Na medula, por sua vez, observa-se o 

contrário, com a substância branca localizada mais internamente. 

O sistema nervoso central é protegido por ossos e membranas. O encéfalo, por exemplo, está 

protegido pela caixa craniana, enquanto a medula espinhal está protegida pela coluna vertebral. 

Tanto o encéfalo quanto a medula estão envolvidos por três membranas denominadas 

de meninges. As meninges são: 

• Dura-máter: mais externa e também a mais fibrosa. 

• Aracnoide: localizada entre a dura-máter e a pia-máter. Ela recebe essa denominação, 

pois, quando vista ao microscópio, possui a aparência de uma teia de aranha. No espaço 

subaracnoide, é encontrado líquido cefalorraquidiano, que também apresenta, entre 

outras funções, a função de proteção. 

• Pia-máter: mais interna e altamente vascularizada. 

 

• Medula espinhal: 

 

A medula espinhal, também chamada medula espinal, é uma estrutura em 

formato cilíndrico que está localizada no interior da coluna vertebral. Nessa estrutura, 

observa-se a substância branca localizada mais externamente e a substância cinzenta 

central formando a letra H. 

A medula espinhal está relacionada com o ato reflexo, que se caracteriza por ser 

uma resposta rápida e involuntária diante de algum estímulo, como tirar a mão ao 

encostar em uma chapa quente. Nesses reflexos o encéfalo não está envolvido, o que 

significa que a medula espinhal pode atuar de maneira independente. O ato reflexo é 

constituído basicamente por dois tipos de neurônios, um aferente e um eferente. 

O encéfalo está localizado dentro da caixa craniana e apresenta várias partes. 

A seguir, descreveremos as principais estruturas encefálicas e 

algumas atividades desempenhadas por elas: 

• Tronco encefálico: é formado pelo mesencéfalo, ponte e bulbo. O mesencéfalo está 

relacionado com audição, reflexos visuais e movimento de tração. A ponte, como o nome 

sugere, está relacionada com a ligação entre várias partes do cérebro. O bulbo está 

relacionado com o controle de diversas funções, como batimentos cardíacos, respiração 

e deglutição. 

• Cerebelo: está relacionado, principalmente, com a coordenação de movimentos e o 

equilíbrio do nosso corpo. 

• Diencéfalo: é constituído pelo tálamo, hipotálamo e epitálamo. O tálamo é responsável 

por garantir que impulsos sensitivos cheguem ao cérebro. O hipotálamo, por sua vez, está 

relacionado com várias funções, como regulação de água, temperatura do corpo, controle 

da fome, entre outras. Essa porção do encéfalo também atua produzindo hormônios. 

O epitálamo inclui a glândula pineal, a qual é responsável por produzir melatonina. 
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• Cérebro: é a porção mais desenvolvida do nosso encéfalo e é dividida em duas porções: 

os hemisférios esquerdos e direito. Esses dois hemisférios estão unidos pelo chamado 

corpo caloso. O nosso cérebro é responsável por garantir atividades motoras, memória, 

inteligência, emoção e razão. 
 

Sistema nervoso periférico: 

 
 

O sistema nervoso periférico é constituído por nervos, gânglios e terminações nervosas. 

 

O sistema nervoso periférico garante a transmissão das informações dos órgãos 

sensoriais para o sistema nervoso e deste para os músculos, as glândulas e as células 

endócrinas. Os neurônios responsáveis por levar informação ao sistema nervoso central são 

chamados aferentes, e aqueles que levam as instruções às estruturas, após o processamento 

do estímulo no sistema nervoso central, são chamados eferentes. 
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O sistema nervoso periférico é constituído pelos nervos, gânglios e terminações nervosas. Os 

nervos são fibras nervosas agrupadas em feixes, enquanto os gânglios são acúmulos de 

neurônios que estão fora do sistema nervoso central. 

Os nervos podem projetar-se da medula ou então originar-se do encéfalo. Os nervos 

espinhais são aqueles que se projetam da medula, enquanto os nervos cranianos inervam-se do 

encéfalo. Existem 31 pares de nervos espinhais e 12 pares de nervos cranianos. 

 

Sistema nervoso autônomo: 

 

O sistema nervoso autônomo é um componente do sistema nervoso periférico que atua 

regulando algumas funções involuntárias do nosso corpo, tais como ações desempenhadas pelos 

sistemas respiratório, digestório, endócrino e cardiovascular. 

Nele há as divisões simpática e parassimpática, as quais geralmente apresentam ações 

antagônicas. A divisão simpática garante, por exemplo, que o coração bata mais rápido em 

alguma situação de estresse, enquanto a parassimpática faz com que o corpo relaxe após essa 

situação. 

 

 
 

Observe algumas das ações realizadas pela divisão parassimpática e pela divisão simpática. 
 

Divisão do sistema nervoso 

Fala-se de dois sistemas nervosos diferentes. Um se encarrega da vida de relação, isto é, de 

nosso interagir no mundo em que vivemos e é chamado cerebrospinal ou, também, voluntário, 

pois em seu funcionamento podemos voluntariamente interferir. O outro preside a vida 
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vegetativa, aquela vida que resta a um moribundo em estado de coma, no qual apenas os 

processos orgânicos se realizam. É o vago-simpático ou autônomo, assim chamado em virtude 

de, em condições normais, fugir a nosso controle. Movimentar os dedos à procura das teclas e 

sintonizar o rádio são atos comandados pelo primeiro sistema. Os movimentos peristálticos dos 

intestinos e a temperatura do corpo são coisas afetas ao segundo. Sustar, acelerar e retardar 

a respiração é coisa que toda pessoa faz, mediante o sistema cerebrospinal. Sustar, acelerar e 

retardar o coração não é coisa para qualquer um, pois que o homem comum não tem ingerência 

sobre o sistema vago-simpático. A prática de exercício de Yoga progressivamente dá controle 

sobre ele, podendo-se, em estágio avançados, realizar um certo número de "milagres", e dirigir-

se, à vontade, processos ligados à digestão e à circulação e a vários outros fenômenos 

vegetativos. A prática continuada do Yoga vai tomando o corpo cada vez mais dócil aos comandos 

da mente, terminando por domá-lo, para melhor utilizá-lo em proveito de realizações mais altas. 

 

Sistema nervoso cerebrospinal 

 

Dos dois, é o mais caracteristicamente humano. Com ele entendemo-nos com nossos 

semelhantes e atuamos no ambiente. Por ele agimos com certa liberdade e é ele que nos faz 

responsáveis por nossos atos. Sem seu altíssimo aprimoramento, seria impossível conceber 

ideia, imaginar, julgar ou raciocinar, em outras palavras, sem ele seríamos ainda pré-hominídeos, 

gozando a edênica irresponsabilidade dos animais, sem discernir o bem e o mal. 

O encéfalo e a medula são as suas partes componentes, encerradas, respectivamente no crânio 

e no canal raquidiano. Do encéfalo, aos pares, saem os nervos cranianos, e da medula, os nervos 

raquidianos. A parte mais nobre de todo o sistema nervoso é o encéfalo, formado pelo cérebro, 

cerebelo e tronco cerebral. 

1-O cérebro se compõe de Telê encéfalo, diencéfalo e mesencéfalo. No Telê encéfalo estão 

as áreas diretoras dos movimentos voluntários e é onde se fazem as percepções conscientes, 

assim como o pensamento (juízos e raciocínios). Constituem o diencéfalo e o mesencéfalo 

verdadeira ponte de contato entre a vida de relação e a vegetativa, regulando as atividades do 

vago-simpático. Neste particular, o hipotálamo (no diencéfalo) é notavelmente importante, 

merecendo cuidados especiais das técnicas iogues. 

2 - O cerebelo, localizado na base do cérebro, tem a responsabilidade da orientação espacial 

e do equilíbrio do corpo 

 

3 – O tronco cerebral, constituído pelo bulbo, protuberância e istmo do encéfalo, é a 

continuação da medula que a essa altura se intumesce. Regula o tono muscular e as atividades 

reflexas como a respiração, o dinamismo cardiovascular. 

A medula espinal, da espessura de um dedo, metida dentro do canal raquidiano, vai do tronco 

cerebral à região lombar, onde se ramifica., constituindo a chamada cauda equino. Por ela 

transitam as mensagens sensitivas oriundas da periferia e as motoras despachadas pelo 



encéfalo. Por sua própria conta, a medula, reflexamente, responde a certos estímulos que 

suscitem reação imediata e simples. 

Como "tronco da árvore da vida", desempenha, por tanto dois importantes papéis: o de 

intermediária entre a periferia e os centros superiores e o de órgão de respostas reflexas. Por 

sua importância vital é que a Ciência do Yoga lhe dedica tantas Ásanas e faz tanto empenho em 

conservar a elasticidade da coluna vertebral que a contem e protege. 

Sistema Nervoso autônomo ou Vegetativo 

Diante de um perigo iminente, nosso corpo se perturba. As pernas, por exemplo, tremem, o 

sangue foge e um punhal de gelo parece que fura a "boca do estômago", enquanto o pobre 

coração dispara. Tudo automático. Não adianta mandar as pernas pararem. Não adianta querer 

que o coração "deixe de ser covarde". As reações fisiológicas que caracterizam um estado 

emocional escapam-nos ao controle porque são desencadeadas pelo sistema nervoso vegetativo 

ou vago-simpático. 

Esquematicamente pode ser dividido em: 

1 – Órgãos centrais: tronco cerebral e diencéfalo, os quais também fazem parte, conforme o 

sabemos, do sistema cerebrospinal; 

2 – Órgãos periféricos: simpático ou ortossimpático e parassimpático ou vago. 

Por conveniência didática, cada vez que quisermos falar em ortossimpático e parassimpático 

usaremos OS e PS, respectivamente. E para começar saibamos logo como agem o OS e o PS. 

Cada órgão, víscera, glândula, é enervada duplamente por nervos OS e PS, que atuam de maneira 

antagônica: OS estimulando e PS refreando. Se a atuação fosse exclusiva, nosso coração, por 

exemplo, dispararia até ao esgotamento e à morte. Se fosse o PS o único a influir, estancaria o 

que também seria a morte. O PS é calmante, referente, tranquilizante, produzindo, para isso, 

um "intermediário químico", sedativo de alta potência - a acetilcolina. Por seu turno, os nervos 

OS agem com um excitante igualmente poderoso - a noradrenalina. São os pequenos esguichos 

desses dois agentes que controlam a vida de cada órgão. 

As fibras nervosas do sistema autônomo se espalham por todo o corpo, compondo fina rede, 

que em certos pontos se adensa, constituindo os gânglios e plexos. Partem desde a região 

craniana até à coccigiana formando os plexos, de um e outro lado da espinha.  

As fibras que partem do cérebro (tronco e diencéfalo), assim como as que partem da região 

sacra, são fibras PS. As que emergem da região intermediária, isto é, da região toracolombar, 

são fibras OS.  

É considerável a importância do tronco encefálico e do diencéfalo. Ele enerva, como PS: a íris, 

o cerebelo, as glândulas salivares, as tireoides, os pulmões, o coração, o fígado, o estômago, o 

pâncreas e o grosso intestino. Coentro de comando PS na região inferior (sacra) é o plexo ilíaco 

que regula automaticamente o esvaziamento das vísceras que periodicamente se enchem: os 

rins, o intestino grosso, a bexiga, os testículos, ou os ovários. O sistema OS, isto é, o formado 

pelas fibras da região toracolombar, trabalha através de quatro centros: o plexo Inter 



carotídeo, o gânglio estrelado, o plexo solar e o plexo hipogástrico. Destes, o mais importante 

é o plexo solar. Freando para simpaticamente o fígado, o estômago, as suprarrenais, o pâncreas 

e o intestino delgado, encontra-se ele na fossa epigástrica, naquele ângulo formado pelo 

encontro das costelas, exatamente no ponto comumente chamado "boca do estômago". É o lugar 

onde um murro bem dado põe a vítima em Koch out. É o lugarzinho de onde, ao experimentarmos 

emoção intensa, parece partir o comando de descarga nervosa difusa, quando nos sentimos 

"afrouxar todo por dentro". 

Yoga e sistema nervoso 

O plexo solar, contraparte anatômica do Cakra Manipura, merece urna atenção toda especial 

da Ciência do Yoga, que sobre ele atua psiquicamente, e mediante várias ásanas e respiração 

diafragmática. Mantê-lo sob controle é condição para gozar saúde, pois é ele responsável pelos 

espasmos intestinais das pessoas nervosas, pelas úlceras pépticas e intestinais que amarguram 

a vida de tantos indivíduos. 

• Yoga equilibra os Sistemas Simpático e Parassimpático. 

• Fortalecendo o Sistema Nervoso através da Respiração 

Sendo a única função neurovegetativa que podemos manipular pela vontade, a 

intervenção no funcionamento da respiração através da concentração e relaxamento 

produz excelentes resultados através de exercícios respiratórios, chamados de 

Pranayamas, que afetam o Sistema Nervoso. 

• Respiração pela narina esquerda estimula o Sistema Parassimpático e as faculdades 

calmantes, intuitivas e criativas do hemisfério direito do cérebro, levando à 

tranquilizarão mental. 

Respiração pela narina direita estimula o Sistema Simpático e orienta para ação e para 

as faculdades analíticas do hemisfério esquerdo. 

Respirações Alternadas das Narinas equilibram as atividades dos sistemas Simpático e 

Parassimpático e dos hemisférios cerebrais: promove uma experiência de 

receptividade, integra as ideias e dá prontidão para a ação. 

• Fortalecendo o Sistema Nervoso através de Posturas 

• Podemos fortalecer o Sistema Nervoso através do uso dos músculos durante a prática 

de posturas. Ao acalmar os processos do corpo e a atividade nervosa, equilibramos a 

energia que, então, fica disponível para a meditação. 

• Favorecem o Sistema Simpático – posturas de extensão da coluna torácica pois 

realizam compressão mecânica das vértebras e discos bem como da musculatura e 

quando cessa a compressão, o afluxo de sangue é intenso (por vasodilatação) 

aumentando a irrigação e o suprimento de oxigênio e energia e a consequente 

retirada/eliminação de resíduos tóxicos do funcionamento corporal (ácidos e gás 

carbônico). 

• Favorecem o Parassimpático – posturas de flexão e invertidas, quando atuam sobre as 

regiões da coluna cervical e sacral aumentam os benefícios, flexibilizam articulações e 

eliminam tensões nestas regiões. As torções: relaxam e descomprimem as raízes 

nervosas. 

 



Sistema Endócrino 

 

Ninguém poderá conhecer o que é o homem em sua unidade e complexidade psicossomática 

sem conhecer um pouquinho que seja o funcionamento desses pequenos laboratórios químicos 

que são as glândulas endócrinas. Diferentemente das outras, que lançam seus produtos para o 

exterior (as sudoríparas, sebáceas e salivares), elas o fazem diretamente na corrente 

circulatória, que se encarrega de distribuí-los por todo o corpo. Fabricando quantidades 

escassas de potentíssimos agentes químicos - os hormônios - responsáveis pelas formas e 

linhas do corpo e pelo controle e regulação da nutrição dos tecidos, bem como do sistema 

nervoso vegetativo, constituem as glândulas endócrinas importante base material do 

psiquismo. Uma pessoa é roliça ou esbelta, indolente ou ativa, gigante ou anã, sexualmente 

potente ou impotente, pacífica ou agressiva, brilhante ou mentalmente rude, conforme se 

comporte seu sistema endócrino.       

         Todas as glândulas juntas pesam 60 gramas aproximadamente, e, no entanto, se 

trabalharem precária ou exacerbadamente, podem provocar o caos orgânico, bem como 

distúrbios na personalidade. 

Durante as três décadas de sua vida reprodutiva, os ovários produzem uma massa de 

estrogênio igual à de um pequeno selo de correio, e durante a puberdade a quantidade 

representa somente um cantinho do mesmo selo. Entretanto, tão exígua dose promove a 

surpreendente metamorfose que de um corpinho de menina faz um corpo de mulher, muda o 

comportamento infantil em comportamento de adulto. A quantidade de tiroxina anualmente 

fabricada pela tireoide cabe numa colher de chá, mas, num recém-nascido, uma pequena 

insuficiência faz dele um cretino. Durante a vida inteira as suprarrenais fabricam uma 

colherinha de hormônio. No entanto na diminuição pequena que seja pode transformar um 

jovem vigoroso num ancião abatido e tonto. 

As glândulas nunca agem isoladamente. Algumas interagem sinergicamente, isto é, 

mutuamente se reforçam, enquanto outras mutuamente se opõem, de forma que um distúrbio 

numa delas se reflete imediatamente sobre as outras e, consequentemente, sobre o 

organismo inteiro e sobre a vida psíquica 

  

 

 

 

 

 



As glândulas 

 

1. Glândula pineal ou epífise - Ainda 

insuficientemente conhecida pela pesquisa ocidental, 

está situada entre os hemisférios cerebrais e bem 

resguardada pelas reentrâncias ósseas do crânio. 

Modera o desenvolvimento sexual e regula a 

diferenciação sexual. Tem papel no rescimento e no 

funcionamento psíquico. É considerada por Descartes 

como o "acento da alma". 

 

 

 

 

2. Glândula pituitária ou hipófise –Do tamanho de um caroço de feijão, pesando apenas 

12 centigramas, alojada numa cavidade óssea na base do crânio, é penetrada por 50.000 

fibras nervosas, o que sugere sua tremenda importância fisiológica e psicológica. Realmente é 

considerável o papel que desempenha como verdadeiro "regente" da orquestra formada pelas 

outras glândulas. Regula a harmonia fisiológica, ou freando-a ou estimulando-a, utilizando para 

isso cinco hormônios, chamados tróficos, que são verdadeiras ordens químicas. Por um destes, 

preside o crescimento do corpo. O excesso do dito hormônio, num organismo adulto, acarreta 

a acromegalia. Se a falta ocorrer na infância, o indivíduo permanece anão. Por outro lado, a 

hiperfunção ou superprodução dá lugar ao gigantismo. Outros hormônios existem. Um vai 

controlar nos rins a produção de urina; outros facilitam o desenvolvimento do feto no útero e 

a acomodação deste órgão no trabalho de parto; outro faz crescer os ossos do feto; outros 

ativam as glândulas mamárias a produzir leite. O aumento da tensão arterial, os movimentos 

dos intestinos, o metabolismo dos hidratos de carbono, o da adrenalina, insulina, tiroxina não 

escapam à atuação desta glândula. 

Reagindo a inúmeros agentes físicos como os do ambiente, cósmico; químico, como os advindos 

do sangue; mentais, como os pensamentos otimistas ou negativos; biológicos, como os germes, 

bactérias; e emocionais, como o ódio, o amor, a tristeza e a alegria; a pituitária, dia e noite, 

permanece vigilante, comandando as vísceras, as outras glândulas, bem como todo o sistema 

nervoso autônomo. 

Cada vez que uma invasão microbiana tenta dominar o organismo, maravilhoso e sapientíssimo 

sistema tático-defensivo se desencadeia eficaz e incontinenti, mercê do hormônio 

somatotrópico, conhecido como STH. A ativação dos anticorpos, a fagocitose a cargo dos 

glóbulos brancos, a mobilização das vísceras, tudo, enfim, que detém o assédio do inimigo 

corre por conta do STH. Este hormônio, porém, ao mesmo tempo em que debela a infecção, 



determina desagradável sensação de "estar doente", com febre, dores nas articulações, 

arrepios, desânimo, que por fim atira a pessoa à cama, obrigando-a a deitar-se (posição mais 

adequada aliás para enfrentar a emergência). Todo esse mal-estar, característico das 

infecções, dá-nos a segurança de que o STH está zelando por nós, resistindo ao invasor. 

Da mesma glândula que também socorre o organismo, livrando-o da ação depressiva do STH. 

Para tanto, despeja outro hormônio, este de ação antagônica - o adrenocorticotrófico ou 

ACTH- que, conforme o nome indica, vai instigar o córtex das glândulas suprarrenais a 

produzirem o hormônio estimulante chamada cortisona. Esta é que faz o doente reanimar-se e 

desaparecerem os sintomas. 

Importantíssimo é saber que não são apenas os germes invasores os únicos estressores, isto 

é, os únicos estímulos que promovem a presença do STH. A medicina descobriu que as 

emoções como o ódio e o terror geram um quadro clínico igual ao das infecções, pois também 

incitam a pituitária a fabricar este hormônio. Em compensação, as emoções mais elevadas 

como o amor, como também os bons pensamentos, atuam no sentido de produção do ACTH, 

isto é, em proveito do bem-estar orgânico. 

 



2. A tireoide-Coma aparência de sela de 

montaria, encarapitada sobre a traqueia, 

fabrica por dia l/10 de mililitro de tiroxina, 

sempre obedecendo às ordens emitidas pela 

pituitária, à custa de jatos de tirotrofina. É a 

tiroxina um dos hormônios mais importantes. 

Basta dizer que, se for administrada em 

pequena quantidade a um indivíduo obtuso, 

lerdo, mofino e deprimido, pode transformá-lo 

em um outro ser humano, normalmente 

inteligente, vibrátil, produtivo e bem-disposto. Uma criança, que ao nascer não conte 

com tireoide normalmente ativa, configura o que se chama um cretino e está destinada 

a urna vida incapaz e infausta. Caquexia, fadiga, baixa temperatura, palidez, 

abatimento, apatia, inchação, escasso desenvolvimento intelectual e físico resulta da 

insuficiência tireoidiana. Os indivíduos hipertireoidicos, por seu turno, são 

pantagruélicos, aflitos, tensos, suam demasiadamente e sujeitos a arritmia cardíaca. 

Vivem e agem como se o acelerador de seu ritmo psicobiológico estivesse sendo 

comprimido ao máximo. São "disparados". Vivem a "todo o vapor". 

 

 

3. Glândulas paratireoides-São 

pequenos corpos sobre a tireoide e têm sob 

controle o metabolismo do cálcio e do 

fósforo. Insuficientes ou preguiçosas 

podem causar raquitismo, calvície, cáries 

dentárias, fragilidade óssea, magreza, 

desmineralização e mesmo tetania.  

 

 

4. O timo - Localizada à altura do coração, é 

a glândula característica da infância, 

presidindo a maturação e o crescimento em 

estatura e peso, agindo para tanto em 

conjugação com a pituitária e a tireoide. Seu 

hormônio trabalha em oposição aos hormônios 

sexuais que na infância convém sejam 

submetidos a controle. Concluída a maturação 

fisiológica sexual tendo cumprido, portanto, 

seu papel.  O timo regride, sem, no entanto, desaparecer totalmente. 



5. O pâncreas- Localizado no abdômen e unido 

ao duodeno, lança seus hormônios a dois 

diferentes destinos: um vai para os intestinos; 

outro, para a circulação. Este, a insulina, regula 

o teor de açúcar no sangue. A insuficiência do 

pâncreas causa diabetes, a caquexia, a atonia do 

sistema nervoso parassimpático. 

 

 

 

6. Suprarrenais ou adrenais. - Com a aparência 

de chapeuzinho de três bicos, montadas sobre os 

rins, recebem por minuto uma quantidade de 

sangue equivalente ao sêxtuplo de seu peso, o que 

pode indicar sua assombrosa importância. São 

indispensáveis à vida morre em 24 horas um 

sujeito do qual tenham sido removidas. São 

formadas por uma porção central, a medula; e -

uma externa, o córtex. Cada uma com atribuições 

específicas. 

 

 

 

a) O córtex fabrica seus hormônios mediante a ação do ACTH, verdadeira "ordem química" 

oriunda da pituitária. São nada menos de 28 diferentes hormônios, entre eles alguns sexuais e 

outros como a cortisona, hidrocortisona e "met” cortina, amplamente utilizadas pela medicina 

moderna na cura de centenas de enfermidades. 

b) A medula produz a adrenalina e a norepinefrina, atendendo ao comando direto do sistema 

nervoso e não da pituitária. Nas situações em que o organismo se prepara para lutar ou fugir 

que tais hormônios são lançados no sangue produzindo uma revolução completa: o coração 

acelera; o tempo de coagulação diminui (pode haver derramamento de sangue na luta); o teor 

de açúcar aumenta, para fornecer energia que vai ser necessária. 

Não é raro que, num combate, um soldado, gravemente ferido, transporte sobre seus ombros 

o corpo inerte de um companheiro para, depois de tê-lo salvo, desfalecer. 

É a energia miraculosa propiciada pelos hormônios da medula suprarrenal que o ajuda a 

realizar a proeza. 

 



7. As gónadas ou glândulas sexuais. - No homem são os testículos. Na mulher, os ovários. 

Além da espermatogênese, no homem, e da ovulação, na mulher, estas glândulas produzem 

poderosos hormônios: os testículos, a testosterona, e os ovários, o estrogênio. Introduzem 

ambas as alterações profundas no corpo e na vida mental. Começam a ser produzidas 

aproximadamente dos doze anos em diante, constituindo então aquela crise psicossomática 

conhecida como puberdade. Os caracteres sexuais secundários despontam: a voz se define; os 

pelos pubianos nascem; as formas características do corpo feminino ou masculino se 

afirmam... concomitantemente, profundas transformações no comportamento, na mentalidade, 

no caráter, criam problemas de ajustamento em casa e na escola. A crise pubertária é a 

veemente maturação das gônadas. 

Outra fase dramática na existência humana ocorre quando elas começam a declinar. É o 

climatério, antessala da senectude. Perturba-se a vida psíquica de maneira profunda, à medida 

que os sinais de senilidade física se vão acentuando. O desânimo, ao lado da instabilidade 

emocional, as rugas e as canseiras entristecem os dias dos velhos, que passam a ver o mundo 

das vidraças frias de olhos sem vida. São as gônadas que já se recusam a produzir hormônios. 

Velhice e pobreza hormonal são sinônimos. E assim considerando é que, nos métodos de 

rejuvenescimento, a aplicação de hormônios sexuais tem relevante papel. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



As disfunções endócrinas 

 

No organismo sadio, as glândulas trabalham em harmonioso entendimento, como cantores de 

um orfeão. Nenhum quer cantar mais forte do que os demais, nem sai da partitura. Nenhum 

hormônio falta ou sobra. Nenhuma das glândulas se recusa a produzir. Nenhuma exorbita e 

quer fazer demais. 

Ao contrário, uma ou outra que trabalhe insuficientemente, isto é, em regime de hipofunção 

ou dispare, em regime de hiperfunção, introduz a desordem, a enfermidade e o caos. 

Profundas modificações no corpo, no comportamento e na personalidade se seguem tanto à 

hiperatividade como à hipoatividade de uma só das glândulas endócrinas. Ao descrevermos o 

papel fisiológico de cada uma delas, deixamos o leitor em condições de mais ou menos avaliar 

as consequências fisiológicas decorrentes das disfunções endócrinas. No quadro seguinte, que 

adaptamos de A. Blay, podemos ver as repercussões psicológicas. 

 

GLÂNDULA HIPER HIPO 
Hipófise ou pituitária.  

 
Caráter lento e frio, mas espirito 

de aventura e combatividade. 

Tendência ao domínio, ao abuso. 

Crítica. Rebelião. Insônia. 

Infantilismo psíquico. Vontade 

débil. Timidez. Sugestibilidade, 

Atraso intelectual. Dificuldade de 

manter a atenção. Sonolência. 
Tireoide  

 

Irreflexão. Inconstância. 

Impulsividade. Inquietude. 

Fantasia muito viva. Insônia.  

 

Apatia. Lentidão nos processos 

psíquicos. Inteligência retardada. 

Depressão. Linguagem deficiente. 

Sonolência.  

Paratireoides  

 
Astenia (debilidade orgânica). 

Anorexia (inapetência). Lentidão, 

psíquica (preguiça mental).  

 

Tendência aos espasmos e às 

alucinações sensoriais. 

Agressividade. Fobias (terrores). 

Opressão. Medo a e solidão. 

Sensações esquisitas. Exterior 

tranquilo, frio, paciente. 
Tinto  

 
Emotividade excessiva. Abulia 

(perda de vontade). Timidez 

grande imaginação evocativa. Fator 

predisponente e perversão morai e 

sexual. 

Apatia. Debilidade mental  

 

Pâncreas  

 
Emotividade. Avidez. Desejos 

vingativos. 
Depressão do tono psíquico. 

Excitabilidade. Irascibilidade.  

Supra renais  

 
Irascibilidade. Agressividade. 

Espírito belicoso. Ressentimento. 

Inapitabilidade. Exaltação 

temperamental. 

Submissão. Apoucamento. 

Hiperestesia (acentuada 

sensibilidade à dor). Perseverança. 

Sério, mas dominado pela tristeza 

e depressão. Neurastenia.  
Sexuais (gônadas)   

 
Exagerados sentimentos 

altruísticos alternados com 

egoístas. Vontade forte. Tendência 

a posse e ao domínio. Otimismo, 

expansão e iniciativa.  

Timidez. Depressão. Apatia. Pouco 

rendimento qualitativo nas artes, 

ciência e letras. Puerilidade 

afetiva. 

 



 

Prática de Yoga e as Glândulas 

 

Milênios antes que a ciência ocidental pressentisse a influência das glândulas sobre a unidade 

psicossomática, os mestres yogues já descreviam os Cakras, que pelo menos topologicamente 

correspondem às principais delas e cujo poder é, senão maior, pelo menos igual. Com técnicas 

especiais, desde então, cultivam, estimulam ou controlam tais "centros de força " para assim 

atingirem objetivos fisiopsicológicos e espirituais. 

A medicina ocidental conceitua como urna das mais surpreendentes descobertas nos últimos 

tempos o tratamento à base de hormônios sintéticos, isto é, obtidos em laboratórios. 

Cortisona, adrenalina, tiroxina e alguns outros têm sido aplicados em enfermos por 

insuficiência (hipoatividade) e praticaram milagrosas curas. Da mesma forma, infelizmente, 

também chegaram a produzir resultados alarmantes e perniciosos. Os novos progressos 

terapêuticos tendem a sanar as consequências perigosas, mas elas ainda existem. São muitas 

as pessoas que hoje vivem sob o domínio de cortisona comprada em farmácias, porque o 

abençoado laboratoriozinho, que são as suas supra-renaisinsuficientes, não contrabalança os 

efeitos gerados pelas tensões que lhes envolvem a vida atribulada de "homem moderno". 

 

A terapêutica que o Yoga propicia é excelente. 

 

A atitude mental, o relaxamento yogue, as posturas (ásanas), a respiração, enfim todas as 

técnicas descritas nesta apostila interferem sobre o sistema endócrino diretamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



O Sistema Linfático 

 

 

Grandes partículas que apareçam, por qualquer motivo, nos espaços teciduais, como, por 

exemplo, resíduos de células mortas, moléculas de proteínas, bactérias mortas, não podem 

sair dos tecidos pelos pequenos poros capilares. Um sistema circulatório adicional e especial, 

chamado de sistema linfático, faz o transporte desse tipo de material. Os vasos linfáticos 

têm origem em pequenos capilares linfáticos, situados ao lado dos capilares sanguíneos. E a 

linfa, que é o líquido recolhido dos espaços entre as células, flui ao longo dos vasos linfáticos 

até o nível do pescoço, onde esses vasos deságuam nas veias cervicais. Os capilares 

linfáticos são muito porosos, de modo que partículas relativamente grandes podem atingir 

os vasos linfáticos e serem transportadas pela linfa. Em vários pontos, situados ao longo do 

curso dos vasos linfáticos, a linfa passa através de gânglios linfáticos, onde é extraída a 

maior parte dessas grandes partículas, por processo análogo ao da filtração, e onde as 

bactérias são engolfadas e digeridas por um tipo especial de células chamadas de células 

reticulo endoteliais. 

O sistema linfático é constituído por uma rede de vasos capilares, semelhantes às veias, 

chamados de vasos linfáticos. Quando o sangue passa pelos capilares, parte do líquido que o 

compõe extravasa pela parede celular e se espalha entre as células próximas, nutrindo-as e 

oxigenando-as. As células também fazem trocas de substâncias com o meio e eliminam gás 

carbônico e excreções no líquido extravasado, chamado de líquido tissular. Grande parte do 

líquido tissular é reabsorvida pelos capilares e reincorporada ao sangue. A pequena parte do 

líquido extravasado não retorna ao sistema circulatório, sendo coletada pelo sistema linfático. 



Os vasos linfáticos estão distribuídos por todo o corpo, com a função de drenar o excesso de 

líquido que sai do sangue e banha as células, filtrando-o e encaminhando-o para a circulação 

sanguínea. 

O líquido que circula no interior dos vasos linfáticos é chamado de linfa, que é um líquido 

esbranquiçado, de constituição semelhante à do sangue, diferindo apenas por não conter 

hemácias. 2/3 da composição da linfa deriva do fígado e do intestino. Ela é composta também 

por leucócitos (glóbulos brancos), sendo que 90% são linfócitos. A linfa transportada pelos 

vasos linfáticos é filtrada nos linfonodos, também chamados de gânglios linfáticos ou nódulos 

linfáticos. 

Os linfonodos são estruturas esponjosas que se localizam em regiões estratégicas do corpo, 

para realizar a sua principal tarefa: filtrar a linfa. Os linfonodos, por possuírem finos canais 

com a presença de leucócitos que identificam e destroem substâncias e corpos estranhos, 

filtram a linfa, eliminando todo e qualquer corpo estranho que ela possa conter, como vírus e 

bactérias. Quando o organismo é invadido por microrganismos, os leucócitos presentes 

nos linfonodos que estão próximos à área afetada identificam o invasor e começam a se 

multiplicar para combatê-lo. Com isso, os linfonodos aumentam de tamanho, formando inchaços 

chamados de ínguas. 

As amígdalas são órgãos linfáticos que se localizam na entrada das vias respiratórias e do tubo 

digestivo, com a função de barrar a entrada de microrganismos invasores. Pescoço, axilas e 

virilhas também possuem linfonodos que filtram a linfa que provém das extremidades do corpo. 

Na parede do intestino também existem linfonodos que têm a função de destruir e reter 

partículas estranhas que penetram com os alimentos, ou que são produzidas por bactérias que 

vivem no intestino. 

O baço é um órgão linfático rico em linfonodos e que desempenha algumas funções importantes, 

como: filtragem do sangue com a destruição de micróbios, restos de tecidos, substâncias 

estranhas, células do sangue desgastadas como eritrócitos, leucócitos e plaquetas, reação a 

alguns agentes infecciosos, participando na reposta do sistema imunológico, e, por armazenar 

hemácias, funciona como “banco de sangue” de emergência, lançando-as na corrente sanguínea 

em momentos de emergência. 

Os linfócitos se originam na medula óssea e chegam aos órgãos linfáticos por meio do sangue 

e da linfa.  



 

 

O sistema linfático atua em conjunto com o sistema 

circulatório e é um importante componente do sistema 

imunológico, pois colabora com glóbulos branco 

 

 

 

 

 

 

 

 

Automassagem e a Linfa 

A massagem propicia mais um importante benefício, que diz respeito ao fluxo de linfa no 

corpo. A linfa é um fluido vital que purifica o sangue e promove saúde e beleza ao corpo. Esse 

fluido preenche os espaços entre as células e os vasos capilares e age como agente 

intermediário entre o sangue e os tecidos. Ele recolhe as células mortas e os resíduos, e flui 

através dos vasos linfáticos de volta ao coração. Mas antes de a linfa se juntar novamente ao 

sangue, os resíduos são filtrados em grandes gânglios linfáticos, onde os glóbulos brancos 

absorvem os resíduos e os carregam para o baço. Ali eles são fragmentados e eliminados pelos 

rins. 

Essa linfa purificadora não flui pelos vasos linfáticos junto com o sangue, já que é um sistema 

totalmente separado. Ela se move lentamente, devido à ação dos músculos. A massagem 

estimula e facilita amplamente o fluxo de linfa e, em consequência, purifica o sangue.  

A condição do Sistema linfático é tão vital para o corpo que o seu estado pode ser 

considerado como um reflexo da nossa saúde. 

Uma vez que o sistema linfático tem uma influência fundamental sobre todas as outras 

funções do corpo, o seu funcionamento adequado em última instância, detém o segredo da 

vida e da saúde.  

 

 



 

 



 


