
FUNÇÕES  VITAIS  NOS  ANIMAIS
INVERTEBRADOS

Sistema digestório Sistema circulatório Sistema respiratório Sistema excretor Sistema nervoso Reprodução

Poríferos ou
Espongiários

Ausente.
Digestão intracelular 
através dos coanócitos.

Ausente.
Distribuição de alimento
por difusão.

Ausente.
Células realizam trocas
respiratórias por difusão.

Ausente.
Os excretas são 
eliminados diretamente,
por difusão, entre as 
células e o meio 
aquático em que vivem.

Ausente. Assexuada por brotamento 
e regeneração; sexuada por 
óvulos e espermatozoides. 
Fecundação interna e 
desenvolvimento indireto
(larva anfiblástula).

Cnidários ou 
Celenterados

Boca e cavidade 
gastrovascular.
Digestão extra e 
intracelular.

Ausente.
Transporte feito pela 
cavidade gastrovascular.

Ausente.
Células realizam trocas
respiratórias por difusão.

Ausente.
Os excretas são 
eliminados diretamente,
por difusão, entre as 
células e o meio aquático
em que vivem.

Difuso.
Formado por 
uma rede 
de células 
nervosas.

Assexuada por brotamento 
e sexuada. 
Existência de metagênese. 
Desenvolvimento indireto
com larva ciliada (plânula).

Platelmintos Incompleto, com boca 
e ausência de ânus.
Ausente nos cestoides. 
Digestão extra e 
intracelular.

Ausente.
Transporte de alimento
realizado pelas 
ramificações do 
intestino.

Ausente.
Respiração aeróbia, 
por difusão, nos de vida
livre e anaeróbia 
nos parasitas.

Primeiros animais 
providos de sistema 
excretor formado pelas
células-flama.

Primeiros animais com
um sistema nervoso 
central, formado por 
gânglios anteriores e 
nervos longitudinais.

Geralmente hermafroditas 
com fecundação interna. 
Desenvolvimento direto 
e indireto.

Nematelmintos ou 
Asquelmintos

Completo, com boca 
e ânus. 
Digestão extracelular.

Ausente.
Alimento distribuído
pela cavidade do corpo 
(pseudoceloma).

Ausente.
Respiração aeróbia, 
por difusão, nos de vida
livre e anaeróbia nos 
parasitas.

Formado por um 
ou dois canais 
excretores.

Anel nervoso ao redor
do esôfago ligado a 
nervos longitudinais.

Geralmente unissexuados 
com dimorfismo sexual. 
Fecundação interna e 
estágios larvários.

Moluscos Completo com rádula,
placa raspadora 
de alimento. 
Digestão extracelular.

Lacunar com coração
dorsal, do qual parte 
uma artéria que se 
ramifica.

Respiração cutânea,
branquial e pulmonar
(gastrópodes terrestres).

Um ou dois pares de 
nefrídeos.

Ganglionar, com três
pares de gânglios: 
cerebrais, pediais e 
viscerais, que coorde-
nam, respectivamente, as 
funções sensorial, 
locomotora e visceral.

Sexos geralmente 
separados. 
Fecundação externa e interna
com desenvolvimento direto 
e indireto.

Anelídeos Completo. 
Digestão extracelular.

Fechado, com vasos 
longitudinais e laterais.
Sangue com 
hemoglobina dissolvida 
e amebócitos.

Respiração cutânea 
ou branquial.

Um par de nefrídeos em
cada segmento.

Ganglionar ventral com
um par de gânglios em
cada segmento.

Unissexuados com 
desenvolvimento indireto 
ou hermafroditas com 
desenvolvimento direto 
com larva trocófora. Grande
capacidade de regeneração.

Artrópodes Completo. 
Complexo aparelho 
bucal.
Digestão extracelular.

Lacunar. 
Coração dorsal com 
artérias e hemoceles. 
Hemolinfa com 
amebócitos e 
hemocianina.

Branquial nos aquáticos,
traqueal e filotraqueal
nos terrestres.

Glândulas coxais, 
glândulas verdes 
e tubos de Malpighi.

Ganglionar, com um par
de gânglios dorsais e 
cordão ganglionar ventral.

Unissexuados com 
dimorfismo sexual. 
Fecundação interna e 
desenvolvimento indireto.
Partenogênese em crustáceos
e insetos.

Equinodermas Completo. 
Digestão extracelular.

Ausente, um complexo
sistema hemal com um 
líquido contendo 
amebócitos.

Respiração realizada por
brânquias dérmicas 
(pápulas), sistema 
ambulacrário e 
hidropulmões.

Ausente. 
Excretas eliminados
pelos elementos 
respiratórios.

Anel nervoso peribucal
com nervos radiados.

Unissexuados sem 
dimorfismo sexual. 
Fecundação externa e 
desenvolvimento indireto.
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VERTEBRADOS

Sistema digestório Sistema circulatório Sistema respiratório Sistema excretor Sistema nervoso Reprodução

Peixes Boca com dentes, 
ventral nos cartilaginosos
e terminal nos ósseos.
Fendas branquiais na 
faringe. 
Válvula espiral 
(tiflossole) nos 
cartilaginosos e cecos 
pilóricos nos ósseos.
Ânus nos ósseos e 
cloaca nos 
cartilaginosos.

Coração com duas 
câmaras (um átrio 
e um ventrículo). 
Circulação fechada 
simples e completa. 
Hemácias nucleadas 
e ovais.

Respiração branquial 
(cinco a sete pares de 
brânquias em bolsas 
independentes com 
fendas externas nos 
cartilaginosos). Nos 
ósseos, quatro pares de 
brânquias em câmara
única, recoberta pelo
opérculo. Bexiga 
natatória nos ósseos.
Ectotérmicos.

Rins mesonéfricos. 
Os cartilaginosos são 
ureotélicos e os ósseos
amoniotélicos.

Encéfalo com lobos 
ópticos e olfativos 
desenvolvidos. 
Dez pares de nervos
cranianos.

Fecundação interna nos 
cartilaginosos e externa nos 
ósseos. 
Fêmeas ovíparas, 
ovovivíparas e até vivíparas. 
Ovos telolécitos com 
segmentação meroblástica 
discoidal. 
Embrião com saco vitelínico.

Anfíbios Boca com ou sem dentes 
e língua protráctil, fixada 
anteriormente. Cloaca.

Coração com dois 
átrios e um 
ventrículo. 
Circulação 
fechada, dupla 
e incompleta. 
Hemácias ovais 
e nucleadas.

Respiração cutânea,
branquial e pulmonar,
separadamente ou 
combinadas. 
Cordas vocais em rãs 
e sapos.
Ectotérmicos.

Rins mesonéfricos, com
bexiga urinária 
e ureotélicos.

Encéfalo com dez pares
de nervos cranianos.
Lobos ópticos e 
hemisférios cerebrais
desenvolvidos.

Fecundação externa ou interna.
Fêmeas geralmente ovíparas. 
Desenvolvimento indireto com 
larvas aquáticas. 
Ovos heterolécitos com 
segmentação holoblástica 
desigual. 

Répteis Boca com dentes, bico 
córneo nas tartarugas, 
terminação em cloaca. 
Cobras com glândulas 
venenosas e dentes 
inoculadores.

Coração com dois 
átrios e dois 
ventrículos,
parcialmente separados. 
Separação completa 
dos ventrículos nos 
crocodilianos. 
Circulação fechada,
dupla e incompleta. 
Hemácias ovais e 
nucleadas.

Respiração pulmonar
com pulmões 
parenquimáticos.
Nas cobras, um só 
pulmão, o direito, 
muito alongado.
Ectotérmicos.

Rins metanéfricos e 
uricotélicos. Bexiga 
urinária em lagartos 
e tartarugas.

Doze pares de nervos
cranianos. 
Lobos ópticos e 
olfativos desenvolvidos. 
Hemisférios cerebrais
mais desenvolvidos 
do que os dos anfíbios.

Fecundação interna. 
Ovos telolécitos com casca. 
Segmentação meroblástica 
discoidal. 
Desenvolvimento direto. 
Anexos embrionários: âmnio, 
cório, alantoide e saco vitelino.

Aves Boca sem dentes e com
bico córneo. Presença de
papo, moela e cloaca.

Coração com dois 
átrios e dois 
ventrículos. Crossa 
aórtica voltada para a
direita. Circulação 
fechada dupla e 
completa. Hemácias
ovais e nucleadas.

Pulmões compactos 
ligados a sacos aéreos.
Siringe, órgão vocal, 
na base da traqueia.
Endotérmicos.

Rins metanéfricos, 
sem bexiga urinária. 
Uricotélicos.

Doze pares de nervos
cranianos, com grande
desenvolvimento do 
cerebelo, para equilíbrio
no voo e dos lobos 
ópticos.

Fecundação interna. 
Ovos telolécitos com casca. 
Segmentação meroblástica, 
discoidal. 
Fêmeas ovíparas. 
Desenvolvimento direto. 
Anexos embrionários: âmnio, 
cório, alantoide e saco vitelino.

Mamíferos Boca com dentes. 
Intestino terminado em
ânus. Ruminantes com 
estômago poligástrico. 

Coração com dois 
átrios e dois 
ventrículos. Crossa 
aórtica voltada para a
esquerda. Circulação 
fechada, dupla e 
completa. Hemácias
anucleadas em forma 
de discos bicôncavos.

Respiração pulmonar,
com pulmões esponjosos
e elásticos. Presença de
diafragma.Endotérmicos

Rins metanéfricos com
bexiga urinária. 
Ureotélicos.

Doze pares de nervos
cranianos. 
Cérebro altamente 
desenvolvido. 
Lobos ópticos e 
olfativos reduzidos.

Fecundação interna. 
Ovos oligolécitos com 
segmentação holoblástica igual. 
Desenvolvimento direto.
Fêmeas vivíparas ou ovíparas 
(ornitorrinco e equidna).
Anexos embrionários: âmnio, 
cório, alantoide 
e placenta.
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