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Aula 5-Circulação

Sidney Sato, MSc

CIRCULAÇÃO: VISA 
ATENDER AS 
NECESSIDADES DOS 
TECIDOS
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Microcirculação

• Arteríolas;

• Capilares:

• Vênulas 

Capilares: difusão de
substâncias do sangue
para os tecidos e vice-
versa.

Pressões nas diversas partes da circulação

• Aorta: 100 mmHg

• Pressão sistólica: 120 mmHg

• Pressão diastólica: 80 mmHg

• Pressão nos leitos vasculares: 17 mmHg
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Teorias básicas da função circulatória

• Fluxo sanguíneo controlado de acordo com as 
necessidades individuais;

• Débito cardíaco;

• Pressão arterial controlada de forma 
independente do fluxo sanguíneo local ou 
debito cardíaco.

Fluxo sanguíneo por um vaso

Determinantes:

• Gradiente de pressão: a força que impulsiona 
o sangue pelo vaso;

• Resistência vascular: impedimento ao fluxo 
sanguíneo pelo vaso.

F=ΔP/R



28/08/2014

4

Fatores que interferem na resistência 
vascular

• Calibre do vaso;

• Viscosidade do sangue;

• Emoções;

• Temperatura;

• Vasoconstritores,

• Vasodilatadores.

Débito cardíaco

• Fluxo sanguíneo total na circulação de um 
adulto em repouso: 5000ml/minuto.

• A quantidade de sangue bombeada pelo 
coração para a aorta a cada minuto.
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Fluxo do sangue nos vasos

Fluxo laminar Fluxo turbulento

Resistência ao fluxo sanguíneo
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Efeito do hematócrito sobre a 
resistência vascular e fluxo sanguíneo

Hematócrito: 
porcentagem do sangue 
formada por células

Hematócrito médio em homens: 42
Mulheres: 38
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Efeito da pressão sobre a resistência 
vascular

• Aumenta a força que impulsiona o sangue 
pelos vasos;

• O aumento da pressão arterial distende os 
vasos: diminui a resistência vascular.

Complacência vascular

Distensibilidade total do vaso

Os vasos sanguíneos são distensíveis: quando a pressão 
nos vasos aumenta, eles se dilatam: sua resistência 
diminui resultando em aumento do fluxo sanguíneo, e 
maior pressão 
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Pulsos de pressão na raiz da aorta

Pressão de pulso

Pressão sistólica

Pressão diastólica

Fatores que afetam a 
pressão de pulso:
• Débito sistólico 

Cardíaco
• Complacência  do 

sistema arterial

Medidas das pressões sistólica e diastólica

• Método 
auscultatório

Sons de Korotkoff
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Pressões arteriais normais

PAM mais 
próxima da 
diastólica

Pressão arterial média

• É a média das pressões arteriais medidas a 
cada milissegundo durante certo intervalo de 
tempo.

• A pressão diastólica determina cerca de 60% 
da pressão arterial média e a sistólica cerca de 
40%.
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Veias

• Capacidade intrínseca de se contrair e alargar

• Armazenar sangue

• Regular o débito cardíaco;

• Veias periféricas: capacidade de bomba 
venosa

Pressão no átrio direito: Pressão 
venosa central

PVC depende:
• Capacidade do coração bombear o sangue para fora do átrio e 

ventrículo para os pulmões;

• Da tendência do sangue de fluir das veias periféricas para o 
átrio D.

Fatores que podem aumentar o retorno venoso: 
aumento do volume sanguíneo, o aumento do tônus dos 
vasos do corpo,  a dilatação das arteríolas. 
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Valores pressóricos normais

• Pressão atrial direita: 0 mmHg

Efeito da elevada pressão atrial direita sobre a 
pressão venosa periférica: o sangue começa a se 
acumular nas grandes veias.


