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“O coração e os vasos sanguíneos são controlados 

para produzir o débito cardíaco e a pressão 

arterial necessários para gerar o fluxo sanguíneo 

tecidual requerido”. 

 

PARTES FUNCIONAIS DA CIRCULAÇÃO 

 

 

• ARTERÍOLAS  Transporte de sangue sob alta 

pressão para os tecidos. 

- Fortes paredes vasculares 

- Sangue flui de forma rápida 

- São capazes de alterar o fluxo sanguíneo em cada tecido 

em resposta a sua necessidade. 

 

CAPILARES 

• Troca de:  

- Líquidos; 

- Nutrientes; 

- Eletrólitos; 

- Hormônios; 

- Outras substâncias. 

ARTÉRIAS ARTERÍOLAS CAPILARES 

 



- As paredes são muito finas. 

- Têm numerosos poros capilares; 

- As vênulas coletam o sangue dos capilares 

 

 
 

 
 

VEIAS 

 

 VÊNULAS PEQ. VEIAS GRAN. VEIAS 



• Levam o sangue de volta ao coração; 

• São importante reservatório de sangue; 

• As paredes vasculares são finas (sangue em baixa 

pressão); 

• As paredes vasculares (musculares) podem contrair e 

expandir. 

 
 

 



VOLUMES DE SANGUE NAS DIFERENTES PARTES 

DA CIRCULAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 OBSERVAÇÕES 

 

 

 

 

 

PRESSÕES NAS DIVERSAS PARTES DA 

CIRCULAÇÃO 

• O coração bombeia continuamente sangue para a aorta. Como o 

bombeamento cardíaco é pulsátil, a PA alterna entre a pressão 

sistólica de 120 mmHg e a pressão diastólica de 80 mmHg.  

• CIRCULAÇÃO SISTÊMICA  84% 
• CORAÇÃO E PULMÕES  16%  

CIRCULAÇÃO 

SISTÊMICA 

VEIAS     64% ARTÉRIAS     13% 

ARTERÍOLAS E CAPILARES 7% 

• Baixo volume sanguí neo nos capilares. 
• As a reas de secça o transversa muito maiores nas veias em relaça o a s 
arte rias (4x maior) explica a grande capacidade de armazenamento de 
sangue no sistema venoso. 

• A velocidade do fluxo sanguí neo e  inversamente proporcional a a rea de 
secça o transversa vascular.  
 



• A medida que o sangue flui pela circulação sistêmica, sua pressão 

média  cai progressivamente para 5 mmHg ao atingir o final das 

veias cavas.  

• Nas arteríolas pulmonares, a pressão é pulsátil como na aorta, 

mas a pressão é muito menor.  

• As baixas pressões do sistema pulmonar estão de acordo com as 

necessidades dos pulmões, que consistem basicamente em expor 

o sangue dos capilares pulmonares ao oxigênio e outros gases 

alveolares.  

 

 

 



PRINCÍPIOS BÁSICOS DA FUNÇÃO CIRCULATÓRIA 

 

INTENSIDADE 

 

 

 

 

 

 

DÉBITO CARDÍACO 

 

 

 

   

REGULAÇÃO DA PA 

 

 

 

 

 

• A intensidade (ou velocidade) do fluxo sanguí neo corporal e  quase 
sempre controlada precisamente em relaça o a s necessidades teciduais.  

• Na o e  possí vel aumentar o fluxo sanguí neo em todas as partes do corpo 
quando um tecido particular demanda fluxo acentuado.  

• Em vez disso, micro vasos em cada tecido monitoram as necessidades 
teciduais e agem diretamente sobre os vasos sanguí neos locais, 
dilatando-os ou contraindo-os para controlar o fluxo sanguí neo local de 
forma precisa.  

• O de bito cardí aco e  controlado principalmente pela soma de todos os 
fluxos teciduais locais.  

• Depois de fluir por um tecido, o sangue retorna de imediato para as 
veias do coraça o, que bombeia imediatamente para as arte rias. Assim, o 
coraça o age como auto mato, respondendo as demandas dos tecidos.  

• A regulaça o da pressa o arterial e  geralmente independente do fluxo 
sanguí neo local ou do de bito cardí aco.  

• O sistema circulato rio tem sistema exclusivo de controle de PA. Se em 
qualquer momento a pressa o cair muito abaixo do ní vel normal (100 
mmHg) os sinais nervosos agem: aumentando a força do bombeamento 
cardí aco;  causando constriça o dos grandes reservato rios de sangue 
para levar mais sangue para o coraça o;  causando constriça o 
generalizada da maioria das arterí olas para que maiores quantidades 
de sangue se acumulem nas grandes arte rias, aumentando a PA.  



INTERRELAÇÕES ENTRE PRESSÃO, RESISTÊNCIA E 

FLUXO 

 

FLUXO SANGUÍNEO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESISTÊNCIA 

 

 

 

• O fluxo sanguí neo por um vaso e  determinado pela diferença de 
pressa o sanguí nea entre as extremidades do vaso e pelo impedimento 
ao fluxo sanguí neo pelo vaso (resiste ncia vascular).  

• É a quantidade de sangue que passa por determinado ponto da 
circulação durante um intervalo de tempo.  

• O fluxo sanguíneo total na circulação é 5L/min. Isso é o débito cardíaco, 
por ser a quantidade de sangue bombeada pelo coração para a aorta a 
cada minuto.  

• Perfil parabólico de velocidade durante o fluxo: Quando ocorre f luxo 
laminar, a velocidade do fluxo pelo centro do vaso é maior que próximo 
as paredes .  

• Ocorre porque as moléculas de liquido que tocam a parede se movem 
lentamente em virtude da aderência com o endotélio.  

• Fluxo sanguíneo turbulento sob certas condições: Quando a 
intensidade do fluxo sanguíneo é muito elevada, ou o sangue passa por 
obstrução do vaso , por ângulo fechado ou superfície áspera, o fluxo 
pode ficar turbulento, formando redemoinho.  

• A resistência ao fluxo do sangue é muito maior que no fluxo laminar 
por provocarem grande aumento do atrito total do fluxo no vaso.  
 

• A resiste ncia ocorre como resultado do atrito entre o sangue em 
movimento e o endote lio intravascular em todo o interior do vaso.  

• A diferença de pressa o entre as duas extremidades do caso e na o a 
pressa o absoluta em seu interior que determina a 
intensidade/velocidade do fluxo.  



 

PRESSÃO SANGUÍNEA 

 

 

 

 

 

• A pressa o sanguí nea representa a força exercida pelo sangue contra 
qualquer unidade de a rea da parece vascular. Um milí metro de 
mercu rio exerce pressa o igual a 1,36 cm de agua.  
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