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Título: A circulação no músculo do coração e a  

filtração do sangue nos rins 

Duração: 2 aulas 

Introdução 

Nestas aulas, propõe-se o estudo do funcionamento do coração e eventuais obstruções das ar-

térias que irrigam o músculo cardíaco, reconhecendo o uso de stents como forma de tratamento. Com-

plementarmente, será examinada a relação entre os sistemas circulatório e urinário, cujo conhecimento 

é importante para que se compreenda que os resíduos do metabolismo precisam ser eliminados. 

Objetivos de aprendizagem 

• Compreender o funcionamento do coração e de sua própria irrigação. 

• Relacionar os sistemas circulatório e urinário. 

• Reconhecer alguns problemas cardíacos, e compreender o uso de stent como tratamento. 

• Identificar medidas que auxiliam na prevenção de doenças do coração, como boa alimen-
tação e prática de exercícios físicos. 

Objeto de conhecimento 

Integração entre os sistemas digestório, respiratório e circulatório. 

Habilidade 

(EF05CI07) Justificar a relação entre o funcionamento do sistema circulatório, a distribuição 

dos nutrientes pelo organismo e a eliminação dos resíduos produzidos. 

Recursos e materiais necessários 

Aula 1: 

• Balão para modelar. 

• Bomba manual de balão para modelar. 

• Garrafa PET de 600 mL (de preferência que tenha o mesmo diâmetro ao longo de toda a 
extensão). 

• Lousa/giz. 

• Massinha de modelar. 
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Aula 2: 

• Bacia. 

• Equipamento para exibição ou projeção de vídeo. 

• Filtro de papel (para café). 

• Funil médio. 

• Imagens e esquemas do sistema urinário. 

• Lousa/giz. 

• Mangueira (tipo garrote) de 30 cm.  

• Vídeo sobre doença coronariana (pode ser obtido na internet). 

Desenvolvimento 

Aula 1 – O coração e a circulação coronariana 

Duração: uma aula de 40 minutos. 

Organização da turma: em semicírculo. 

Inicie a aula levantando o que os alunos sabem sobre o coração. Proponha perguntas como: O 

que é o coração? Como ele funciona? Por que ele bate? Qual a função desse órgão? A partir das res-

postas, conduza o tema explicando que o coração é um músculo e necessita de oxigênio para obter a 

energia para seu funcionamento. Ele é irrigado por uma circulação própria, chamada de circulação 

coronariana, na qual as artérias coronárias levam oxigênio ao próprio tecido cardíaco. 

Em alguns casos, as artérias coronárias podem estar estreitadas por meio de placas, formadas 

pela deposição de materiais como gordura e cálcio em sua parede interna. Esse acúmulo pode ocorrer 

devido a fatores genéticos ou devido à má nutrição. A diminuição da artéria diminui o fluxo sanguíneo 

do tecido muscular do coração, dificultando a chegada de nutrientes e oxigênio, o que pode desenca-

dear problemas, como o infarto. É como se, ao acionar uma mangueira, a água não saísse, ou saísse 

muito pouco, devido a algum entupimento ao longo dela. Uma forma de resolver esse problema é a 

colocação de uma pequena prótese em formato de tubo, chamada stent, dentro do vaso que possui a 

deposição, para que ele se expanda, aumentando novamente o calibre. 

Para demonstrar como funciona o stent, prepare previamente o seguinte: uma garrafa PET de 

600 mL, de preferência com o mesmo diâmetro em quase toda a extensão, deverá ser cortada nas 

duas pontas, deixando apenas a parte do meio com o mesmo diâmetro nas duas extremidades.  

No dia do experimento, na sala de aula, coloque massinha (de preferência a mais mole possí-

vel) na parede interna da garrafa, simulando a obstrução de um vaso sanguíneo.  

Peça aos alunos que imaginem que esse é um vaso sanguíneo do coração, focando na obstru-

ção que compromete muito o fluxo sanguíneo. Uma maneira de resolver o problema é por meio da 
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implantação de um stent, que faz o vaso sanguíneo se expandir, pressionando a obstrução e o vaso 

sanguíneo, aumentando seu diâmetro para que o fluxo sanguíneo volte ao normal. No experimento, o 

stent será simulado por uma bexiga de modelar, introduzida ainda vazia para, depois, ser inflada por 

uma bomba, de modo a pressionar a massinha e as paredes da garrafa cortada.  

Alerte que, nesse caso, a parede de plástico da garrafa não permite que ela aumente seu diâ-

metro, ao contrário do que ocorre com as artérias, que são elásticas; além disso, no procedimento 

real, é colocada uma estrutura em forma de tubo no lugar (o stent em si) e que permanece segurando 

o vaso mais aberto, o que não ocorre na demonstração com a bexiga de modelar.  

Incentive os alunos a expressarem suas dúvidas e discuta com eles possíveis formas de se pre-

venir o problema apresentado, reforçando que a necessidade de alimentação saudável e da prática de 

exercícios. Esclareça que este tipo de problema não atinge, normalmente, crianças da idade deles, se 

manifestando normalmente a partir de uma certa idade. 

Aula 2 – Uma forma de filtrar as impurezas do sangue 

Duração: uma aula de 40 minutos. 

Organização da turma: em semicírculo, para facilitar a observação prática, posteriormente, individual em suas carteiras. 

Explique que as impurezas produzidas pelas células do corpo em suas atividades são transpor-

tadas pelo sangue até os rins, onde são filtradas, e que esse órgão faz parte do sistema excretor. Apre-

sente um esquema (de livros ou sites) do sistema excretor e seus constituintes. Explique que nos rins, 

diversos processos ocorrem para eliminar impurezas e substâncias tóxicas ao organismo. Um desses 

processos, que acontece logo quando o sangue entra nos rins, é a filtração, que ocorre dentro dos 

néfrons, estruturas existentes nos rins. 

Para simular a etapa de filtração do sangue, é possível realizar uma atividade prática. Utilize 

um filtro de papel, como os usados para coar café, para simular os rins, e uma mistura de água com 

areia, para representar o sangue com resíduos. Coloque o filtro de papel em um funil e, na ponta do 

funil, acople um pedaço de mangueira de plástico de cerca de 30 cm (como do tipo garrote). No expe-

rimento o conjunto funil + filtro de papel representa um conjunto de néfrons do rim. Misture, em um 

frasco transparente com capacidade de 1 litro, 100 g de areia a 500 mL de água e misture bem. Inicie 

a filtração colocando a água no funil com filtro, com cuidado para colocar, ao final da mangueira, uma 

bacia (ou um pote de vidro transparente) para coletar a água que sairá pela mangueira. Concluída a 

filtração chame a atenção dos alunos para a cor da água filtrada (que representa o sangue filtrado) e 

a quantidade de resíduos e água que sobraram no funil após a filtração (que representa a urina).  

Por meio desse experimento, espera-se que os alunos percebam a importância de manter o 

corpo hidratado como forma de preservar o sistema urinário equilibrado e saudável, pois é por meio 

desse líquido que as substâncias indesejáveis são transportadas, filtradas e depois eliminadas pela 

urina. 
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Ao final da aula, peça aos alunos que montem, em seu caderno, uma tabela com os dias da 

semana para que registrem quantas vezes beberam água e a quantidade ingerida. Por exemplo, na 

segunda-feira, um aluno tomou 8 copos (de 200 mL) de água. É interessante que, a cada vez que tomar 

água, ele marque as informações na tabela, para que não esqueça. Ressalte que alguns problemas 

podem surgir no sistema urinário pela falta de ingestão de água, como os cálculos renais, que atrapa-

lham o processo de filtração de resíduos do sangue. 

Aferição de aprendizagem 

Sugerimos que a aferição de aprendizagem seja realizada por meio de discussões ao longo e 

ao término das aulas. Pergunte aos alunos sobre o que sentiram ao realizar as atividades e incentive-

os a expressar qualquer desconforto ou dificuldade que tenham tido. Conduza a conversa de modo 

que eles relacionem o que sabiam antes e o que sabem sobre os temas agora. 

Você pode também propor aos alunos alguns itens de autoavaliação: 

• Como foi minha participação na atividade em grupo? 

• Fiz as atividades com o empenho necessário? 

• Trabalhei dentro do tempo adequado? 

• Deixei o local de estudo arrumado e limpo? 

• Qual parte da atividade gostei mais de fazer? 

• Como é a minha postura no dia a dia, durante as aulas e com meus colegas? 

• O que aprendi de diferente em cada aula? 

Questões para auxiliar na aferição 

1. O coração bombeia sangue para todo o corpo, mas ele próprio também recebe nutrientes e oxigênio 
por meio de uma circulação especial, chamada coronariana. Cite duas maneiras pelas quais as pes-
soas podem evitar o surgimento de problemas em vasos sanguíneos envolvidos na circulação. 

2. Qual a importância do sistema urinário para o sangue? 

Gabarito das questões 

1. Espera-se que o aluno cite medidas como: alimentação saudável e nutritiva; evitar o excesso de 
ingestão de gordura; realizar atividades físicas regularmente; realizar acompanhamento médico, 
etc. 

2. Espera-se que o aluno escreva que o sistema urinário é importante por realizar a “filtração” do 
sangue. Através do processo de filtração, que ocorre nos rins, substâncias desnecessárias ou tó-
xicas são retiradas do sangue. 


