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Vasos sanguíneos &

Circulação sanguínea

Profa. Dra. Iris Callado Sanches

icsanches@uninove.br

ATENÇÃO: Este material serve de apoio para a explicação

durante as aulas. Façam suas anotações! 6

 Esta seção visa descrever as funções gerais e 

os principais componentes do sistema

circulatório.

Introdução
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Componentes do sistema cardiovascular

Coração 

Artérias

Arteríolas

Capilares

Vênulas

Veias

Funções do sistema circulatório

1. TRANSPORTE
a) RESPIRATÓRIAS. Eritrócitos (hemácias) transportam oxigênio às células. 

O dióxido de carbon (CO2) é transportado pelo sangue aos pulmões. 

b) NUTRITIVAS. O sangue transporta nutrientes para as células do 
organismo.

c) EXCRETÓRIAS. Os produtos das reações químicas, excesso de água e 
de íons são transportados pelo sangue para os rins e excretados na 
urina.

2. REGULAÇÃO
a) HORMONAL. O sangue transporta hormônios de seu local de origem

até os tecidos-alvo distantes.

b) TEMPERATURA. A regulação da temperature é realizada pelos desvios
de sangue dos vasos cutâneos mais profundos para os mais superficiais.

3. PROTEÇÃO
a) COAGULAÇÃO. O mecanismo de coagulação protege contra perda de 

sangue quando os vasos sanguíneos são lesados.

b) IMUNOLÓGICA. Os leucócitos (glóbulos brancos do sangue) protegem
contra agentes patogênicos (causadores de doenças).
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 Esta seção visa definir isquemia e analisar as 

possíveis causas do infarto do miocárdio.

Introdução

Vasos do músculo cardíaco

Artéria coronária

(direita e esquerda)
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Vasos do músculo cardíaco

Vista anterior Vista posterior

Você sabia?

Se o fluxo sanguíneo coronariano 

diminui, as células do miocárdio 

são privadas de oxigênio e não 

podem realizar seu trabalho.

Essa condição é chamada de 

isquemia é acompanhada de uma 

dor conhecida por angina.

Se a privação de O2 for severa, 

pode ocorrer a necrose das 

células do miocárdio.

Essa condição é conhecida como 

infarto do miocárdio.
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Isquemia & Infarto

 Esta seção visa comparar a estrutura de uma

artéria e uma veia e explicar como a estrutura

de cada tipo de vaso está relacionada com a 

sua função;

 Descrever a estrutura dos capilares e explicar

a importância fisiológica dessa estrutura.

Introdução
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Vasos sanguíneos

 A camada muscular espessa das artérias permite que
elas transportem o sangue ejetado do coração sob alta
pressão, e a retração elástica das grandes artérias
contribui adicionalmente com o fluxo sanguíneo.

 A camada muscular mais fina das veias permite que elas
se distendam quando há um aumento do aporte de 
sangue, e as suas válvulas unidirecionais garantem o 
retorno do sangue ao coração.

 Os capilares são compostos por apenas uma camada
de endotélio, o que facilita a troca rápida de material 
entre o sangue e o líquido intersticial.

Vasos sanguíneos
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Estrutura dos vasos sanguíneos

Artérias / Arteríolas

 Tubos de alta pressão que conduzem 
o sangue oxigenado para os tecidos

 Artéria aorta sai do ventrículo 
esquerdo

 Artéria pulmonar sai do ventrículo 
direito

 Espessura:  sem permuta gasosa

 As paredes das arteríolas contém 
camadas circulares de músculo liso 
que se contraem ou relaxam para 
regular o fluxo sanguíneo periférico
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Arteríolas: regulação de fluxo

REPOUSO EXERCÍCIO
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Capilares

 Ramificação das arteríolas

 Vasos sanguíneos 
microscópicos 
extremamente estreitos 
para que as células 
sanguíneas passem em 
“fila indiana”

 Paredes finas: permuta 
(troca)

Veias / Vênulas

 As veias menores da parte 
inferior do corpo deságuam na 
veia mais calibrosa veia cava 
inferior

 O sangue venoso proveniente 
da cabeça, pescoço e região 
dos ombros é lançado na veia 
cava superior

 A veia cava deságua no átrio 
direito

 A veia pulmonar deságua no 
átrio esquerdo
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 Quando as veias são

comprimidas pelos

músculos esqueléticos

que se contraem, 

assegura-se um fluxo

sanguíneo unidirecional

em direção ao coração

pela presença de 

válvulas venosas.

Válvulas venosas → fluxo unidirecional

Bomba muscular x retorno venoso
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Força da gravidade + 

postura ereta = acúmulo 

de sangue nas veias 

(válvulas defeituosas)

- bomba muscular e 

ventilatória não 

contribuem para o 

retorno venoso

- aumento da pressão 

abdominal dificulta o 

retorno venosoVarizes

 O acúmulo de sangue nas veias dos membros inferiors 
durante um longo período, como pode ocorrer em pessoas
com ocupações que exigem que elas permaneçam em pé
durante todo o dia, pode fazer com que as veias se distendam
até o ponto em que as válvulas venosas deixem de ser
eficientes.

 Isso também pode ocorrer em consequência da compressão
das veias abdominais pelo feto durante a gestação.

 A congestão e distensão venosa produzidas dessa maneira
podem acarretar o desenvolvimento de veias varicosas.

 A congestão venosa nos membros inferiors diminui durante a 
marcha, quando os movimentos dos pés ativam a bomba do 
músculo sóleo.

 Esse efeito pode ser produzido em pessoas confinadas ao
leito através da extensão e flexão da articulação do tornozelo.

Varizes
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Retorno venoso
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Espessura dos vasos sanguíneos

ARTÉRIA

ARTERÍOLA

CAPILAR

VÊNULA

VEIA
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Constituição dos vasos sanguíneos

 A pressão arterial é regulada pelo volume 

sanguíneo, pela resistência periférica total e 

pela frequência cardíaca.

 Para compensar desvios, mecanismos

reguladores ajustam esses fatores por meio da 

retroalimentação negativa.

 A pressão arterial sobe durante a sístole e 

desce durante a diástole.

Pressão arterial
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SÍSTOLE DIÁSTOLE

Ciclo cardíaco

Pressão arterial x Resistência vascular

Sístole: coração bombeia o sangue

Pressão arterial:  “força” que o sangue

exerce na parede das artérias

Resistência: “força” que se opõe ao

movimento
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Pressão arterial

MANTER A PERFUSÃO TECIDUAL ADEQUADA!!!

 Sistólica
 Pressão durante a contração do ventrículo

 Dura 1/3 do ciclo cardíaco

 Em repouso = até 130mmHg

 Diastólica
 Pressão no leito vascular durante o relaxamento

 Dura 2/3 do ciclo cardíaco

 Em repouso = até 85mmHg
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Viscosidade do sangue: 
glóbulos vermelhos e 

proteínas

Comprimento do vaso

Diâmetro do vaso: 
constrição ou dilatação

Resistência vascular periférica
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Medida da pressão arterial
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Valores de pressão arterial
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35. Explique detalhadamente quais são as particularidades de artéria, 

veia e capilar. Complemente sua resposta citando a função de cada 

um deles.

36. O que é pressão arterial? Qual sua importância? Qual é o risco 

quando a pressão arterial reduz muito, ou aumenta muito?

37. O que é infarto do miocárdio? O que pode desencadear esse 

evento?

38. Explique a importância das arteríolas para regulação do fluxo 

sanguíneo.

39. Descreva a importância funcional da bomba muscular esqueléticae

ilustre a ação das válvulas.

40. O que são varizes? O que pode causar varizes? O que podemos 

indicar para auxiliar no tratamento das varizes?

Questões para revisão


