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APRENDER PODE SER MAIS FÁCIL

E aí, preparada(o) para dominar o conhecimento acerca do Sistema 
Cardiovascular? Sim, é possível! Nós sabemos o quanto pode ser difícil 
compreender alguns temas nesse universo. Seja devido à linguagem de-
masiadamente rebuscada de algumas literaturas clássicas ou o excesso de 
detalhes que facilmente se perdem em sua memória. Por isso, desde já, 
queremos estabelecer um compromisso: nosso objetivo ao longo deste 
livro é fazer você absorver os principais pontos que são premissas para a 
formação de seu raciocínio clínico e, consequentemente, para a sua prá-
tica profissional futura. Assim, acreditamos estar direcionando seu tempo 
e energia, o que permitirá o aumento da sua eficiência no processo de 
aprendizado. Como bônus, estaremos abordando os pontos que, prova-
velmente, serão cobrados em suas avaliações. Justamente por terem mais 
relevância para a prática clínica. 

Entretanto, isso é um bônus. Nosso objetivo é fazer você se tornar um 
melhor profissional. E para isto, é imprescindível um conhecimento inte-
grado. Conhecimento decorado para a prova é facilmente esquecido, já o 
que é verdadeiramente compreendido, fica para a vida. Com isso, entra-
mos em uma outra preocupação que tivemos: a integração dos três pilares 
básicos de cada sistema orgânico (a anatomia, a histologia e a fisiologia).  

Apesar de termos momentos destinados a cada pilar neste livro, estare-
mos frequentemente correlacionando-os e permitindo que você obtenha 
uma visão mais global do processo. Algo que já é amplamente defendido 
por metodologias de ensinos mais modernas e que, mais uma vez, possui 
um bônus: a economia. Adquirir um livro para cada pilar costuma pesar no 
orçamento financeiro. Sendo assim, se você possuir um atlas de anatomia 
para associar a este livro texto, será o suficiente para um ótimo aprendiza-
do. E vale ressaltar que boas imagens de anatomia não faltam na internet.

Deixando mais uma vez o bônus de lado, vamos ao maior diferencial 
deste livro que é a sua metodologia. Você provavelmente deve saber que 
há duas metodologias principais nos cursos de saúde: a tradicional e o PBL 
(Problem Based Learning - "Aprendizado baseado em problemas"). Sendo 



que ainda há alguns cursos que adotam um modelo misto em que se mes-
clam as duas opções.

A metodologia tradicional é o modelo que nos acostumamos durante 
o período escolar. Professor é detentor do conhecimento, realiza aulas ex-
positivas abordando cada assunto e em alguns momentos são aplicadas 
avaliações para tentar mensurar o quanto foi aprendido pelo aluno.

A metodologia PBL, em uma explicação simplificada, apresenta inicial-
mente um problema (geralmente um caso clínico), permite a discussão 
em um grupo utilizando os conhecimentos prévios e motiva o estudante 
a buscar as respostas para que em um segundo momento, os alunos pos-
sam compartilhar os seus aprendizados e construam conjuntamente o co-
nhecimento. Desta forma, o professor pode avaliar diversos pontos além 
do conhecimento adquirido: a capacidade de ser parte de um grupo, a or-
ganização do raciocínio, a exposição do mesmo, dentre outras questões.

Contudo, desta forma que apresentamos, deixa-se a entender que a 
metodologia PBL apenas possui vantagens, porém esta está longe de 
ser a absoluta verdade. Primeiro que é muito frequente se deparar com 
professores que não foram treinados para a metodologia, o que permite 
que os alunos fiquem sem um guia ou indevidamente orientados. Outra 
queixa comum entre os estudantes é que algumas instituições optam por 
um curto período entre a apresentação do problema e a discussão sobre 
o mesmo, não permitindo um tempo adequado de estudo para os estu-
dantes absorverem o conteúdo necessário. E dentre diversos outros pon-
tos frequentes, o principal é a insegurança. Os estudantes por não terem 
recebido o conhecimento do professor, fonte confiável, não conseguem 
sozinhos estabelecer quais informações são importantes em um ocea-
no de referências possíveis. As consequências disso são inúmeras para o 
aprendizado e saúde mental dos estudantes. Por isso, talvez a resposta 
mais adequada seja o modelo misto, associado a professores devidamen-
te capacitados. Neste, além das discussões, ocorrem aulas expositivas dos 
professores, quando são contemplados os principais pontos e/ou comple-
mentado o conhecimento exposto nas discussões. 

Mas afinal, e o livro?
A coletânea Medicina Resumida foi concebida a partir da análise das 

principais vantagens e falhas de cada metodologia. Sendo assim, em cada 
capítulo você será inicialmente apresentado a um caso clínico, quando 
gostaríamos que você tentasse reconhecer os principais pontos e palavras 



chaves a serem estudadas. Este exercício mínimo irá aumentar o seu vín-
culo com o tema e, consequentemente, irá consolidar melhor em sua me-
mória quando obter as respostas. E não se preocupe que ao virar a página, 
você irá encontrar o que consideramos importante e o(s) objetivo(s) do 
capítulo. O próximo passo então é a entrega do conteúdo. Essa é feita em 
cada capítulo com as características que defendemos ser importantes até 
aqui: uma abordagem integrada dos três pilares, utilizando uma lingua-
gem adequada e focando nos pontos principais para a sua formação. Por 
fim, você ainda terá a sua disposição um mapa mental simplificado com os 
pontos principais que você precisa recordar em uma revisão rápida.

Portanto, seja você de uma instituição com a metodologia tradicional 
ou PBL, esperamos te oferecer um recorte da experiência do que há de 
melhor nos dois mundos. Faça um ótimo proveito!  



O MEDICINA RESUMIDA

O Medicina Resumida é um canal do Youtube fundado em março de 
2014 por Diego Barros, quando estava nas férias para o 3º semestre do 
curso de medicina da Universidade do Estado da Bahia (UNEB). 

A proposta desde o início foi compartilhar o conhecimento e as experi-
ências adquiridas com os demais estudantes dos cursos de saúde em uma 
época em que aulas em vídeos para o nicho ainda eram muito escassas. 

Após dois anos de crescimento, a demanda dos seguidores só aumen-
tava e havia o desejo de contemplar todos os pedidos. Entretanto, a rotina 
densa de estudos era impeditiva. A solução foi definida em 2016, quando 
o canal contou com a sua primeira grande mudança. Foram convidados 
ao projeto mais cinco estudantes e amigos (Alana Rodrigues, Evelyn Assis, 
Gabriel Araponga, Kevin Gomes e Vinicius Jesus) que além de competen-
tes, se alinhavam com a filosofia do projeto.

Desde então, todos os esforços foram voltados à contemplar os conhe-
cimentos do tripé básico dos sistemas orgânicos: a anatomia, a histologia 
e a fisiologia. Porém, não se limitando apenas a estes temas.

O primeiro contato com a Editora Sanar ocorreu ainda em 2015 com a 
concepção da obra "100 Casos Clínicos Comentados em Medicina", lança-
da em 2016 e amplamente requisitada ainda nos dias de hoje.

O vínculo se fortaleceu em 2017 com a concepção da Coletânea Medi-
cina Resumida e a união de esforços para o desenvolvimento de uma pla-
taforma de educação médica que complementasse integralmente toda a 
faculdade de medicina: o SanarFlix. Projeto este que foi lançado no segun-
do semestre de 2017 e possui uma completa sintonia com esta coletânea 
lançada em 2018. Ambos frutos de um grupo alinhado em inovar a educa-
ção médica, utilizando como premissas a qualidade e a acessibilidade de 
seus projetos. 

E o Medicina Resumida? Apenas ganhou com essa união de esforços. 
Evoluiu em quantidade e qualidade para os seus seguidores. Pois a es-
trutura disponibilizada para o SanarFlix, também se estende ao Medicina 
Resumida e isso permitiu garantir uma maior qualidade técnica dos con-



teúdos (áudio e vídeo), assim como uma maior entrega na quantidade dos 
vídeos, inclusive com a participação de outros professores.    

Ainda não conhece? Confira como nos encontrar:
• Canal Medicina Resumida: www.youtube.com/medicinaresumida
• Instagram Medicina Resumida: @medresumida
• SanarFlix: www.sanarflix.com.br
• Instagram SanarFlix: @sanarflix.med 
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1. CASO CLÍNICO

Sr. Jorge, 58 anos, aposentado, comparece ao atendimento acompa-
nhado da sua neta para avaliação de rotina. Ele nega queixas importantes 
e deseja passar por uma avaliação geral. Nega possuir doenças crônicas e 
uso de medicações contínuas. 

Após questionamentos, informou apresentar episódios frequentes de 
cefaleia em situações de estresse, como, quando perde partidas seguidas 
de baralho para sua esposa Marizete. Hábito de lazer dos finais de semana.

Questionado, então, sobre a alimentação da família, Sr. Jorge informa que 
sua esposa e filho possuem “pressão alta”, e que por isso tentam regular a in-
gesta de sal. Porém, não há outras restrições alimentares e, frequentemente 
nos finais de semana, eles comem feijoada, lasanha, pizza, cachorro quente 
e comida japonesa, além de três a cinco latas de cerveja. Quanto à pratica de 
exercícios físicos, alegou fazer uma ou duas caminhadas de aproximadamen-
te 30 minutos durante a semana. Sobre seu histórico familiar, informou que 
sua mãe, falecida aos 60 anos, também era hipertensa.

Ao exame físico se obteve uma circunferência abdominal de 108 cm e 
uma pressão arterial sistêmica de 138 x 84 mmHg. Sem outras alterações 
dignas de nota.

Dr. Barros esclarece que tudo indica para a possibilidade de Sr. Jorge ser 
também portador de hipertensão arterial sistêmica, explicando que seus há-
bitos e esta alteração do exame físico podem estar prejudicando a circulação 
nas artérias e, consequentemente, o risco de isso acometimento futuro da 
sua visão, dos rins, cérebro e até do coração. Entretanto, alega que precisaria 
avaliá-lo daqui a um mês para confirmar essa hipótese. Enquanto isso, acor-
da com Sr Jorge que ele e sua família mudariam imediatamente de hábitos 
alimentares e que iniciariam uma prática regular de caminhadas de pelo me-
nos 30 minutos cinco vezes na semana até o novo encontro.

Introdução ao Sistema 
Cardiovascular 1
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Enzo, o neta do Sr. Jorge, até então calado, inicia uma série de questio-
namentos destinados ao Dr. Barros: “O que são artérias?”, “O que elas têm a 
ver com o coração de meu avô?”.

Dr. Barros, surpreso com a curiosidade da moça, resolve utilizar isso du-
plamente ao seu favor – “As artérias são como tubos por onde o sangue 
circula pelo corpo de seu avô. Se você ajudar seu avô a seguir o que acor-
damos, na próxima consulta, ele(a) (apontando para você, acadêmico de 
Medicina que estava sentado no canto do consultório durante todo esse 
tempo) irá te explicar como funciona a circulação com detalhes e te apre-
sentar os tipos de vasos que possuímos em nosso corpo. O que acha?” – E 
assim, ele conseguiu uma parceira para cuidar da saúde de seu paciente e 
ainda deu ao seu acadêmico aquela motivação para os estudos que anda-
va em falta. O que você acha que precisa estudar para não decepcionar a 
Polyanna e o Dr. Barros?
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1.1 POSSÍVEIS PALAVRAS DESCONHECIDAS

“doença crônica”: Uma doença crônica, geralmente, se difere de uma 
doença aguda pelo tempo de instalação, sendo a crônica caracterizada por 
uma doença já estabelecida e a aguda por um acometimento recente. O 
tempo que delimita a classificação depende da doença.

“hipertensão arterial sistêmica”: Hipertensão, popularmente chama-
da de “pressão alta”, é ter medidas de pressão arterial, sistematicamente, 
igual ou maior que 130 por 80 mmHg (1), de acordo com a última diretriz 
americana sobre o assunto.

1.2 PALAVRAS-CHAVES
 “Doenças crônicas”, “dores de cabeça”, “pressão alta”, “hábitos alimenta-

res”, “exercícios físicos”, “circunferência abdominal”, “pressão arterial sistê-
mica”, “hipertensão”, “mãe falecida aos 60 anos”, “circulação”, “artérias”, “va-
sos”, “coração”.

1.3 OBJETIVOS
• Descrever o sistema circulatório e suas funções

• Caracterizar os tipos de vasos sanguíneos
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2. INTRODUÇÃO AO SISTEMA CIRCULATÓRIO

2.1 DEFINIÇÕES, COMPOSIÇÃO E FUNÇÕES

Desde o início dos estudos na biologia, aprende-se que o corpo humano 
é composto por unidades denominadas de células. Mais adiante, ao decorrer 
dos anos colegiais, aprofundam-se os conhecimentos a respeito dos proces-
sos metabólicos que ocorrem nestas unidades, desde a produção de ener-
gia (ATP) até a sua utilização nos mais diversos mecanismos celulares. Sendo 
assim, passamos a visualizar as células como “microfábricas” que necessitam 
de recursos para seu funcionamento: o oxigênio que inspiramos em nossos 
pulmões e os nutrientes extraídos da nossa alimentação através do sistema 
digestório. Além disso, as células precisam expulsar os resíduos dos processos 
metabólicos, como o dióxido de carbono (CO2). Em resumo, assim como uma 
fábrica, para as células se faz necessária uma extensa rede de transporte para 
fornecer recursos e extrair resíduos. Em outras palavras, existem estruturas 
que carregam até as células o que lhes é necessário e trazem delas o que se 
tornou inútil para a eliminação. Apresento-lhe o sistema circulatório.

O sistema circulatório é uma grande rede de tubos (os vasos) em que 
uma bomba (o coração) faz com que o fluído do sistema (o sangue) cir-
cule por todo o corpo. Entretanto, o sistema não se limita apenas à fun-
ção de transporte. Ele também tem a função de redistribuir e dispersar o 
calor pelo corpo, algo que não é difícil de compreender se você lembrar 
um pouco da física. O sangue circulante absorve o calor produzido nos 
processos metabólicos e durante o seu trajeto, redistribui este calor que 
foi armazenado para as zonas mais frias. Já a dissipação fica por conta dos 
vasos periféricos que trocam calor com o ambiente. E é por isso que algu-
mas pessoas de pele muito clara ficam mais vermelhas em locais quentes, 
pois o corpo está direcionando o sangue para a superfície, objetivando 
dissipar o excesso de calor. Por outro lado, pensando em um ambiente frio, 
são suas extremidades que ficam mais frias e perdem mais a cor, pois o 
corpo está direcionando o sangue para o interior do corpo. Estratégia para 
preservar o calor que está produzindo no metabolismo. 

Para realizar tais funções, o sistema circulatório engloba dois sistemas: 
o sistema cardiovascular e o sistema linfático. O primeiro tem o papel prin-
cipal na circulação, ao passo que o sistema linfático possui uma participa-
ção mais coadjuvante, como veremos nos dois próximos parágrafos.
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O sistema cardiovascular é composto pelo coração e pelos vasos san-
guíneos: as artérias, as veias e os capilares. O coração, através de suas con-
trações, irá proporcionar o movimento do sangue através das artérias, que 
são vasos eferentes ou vasos de saída – isto é, as artérias têm, na sua ponta 
proximal o coração ou outra artéria que saiu do coração e seguem em di-
reção a um leito capilar que já abordaremos adiante. 

O sangue apresentará fluxo unidirecional neste circuito devido a basica-
mente dois mecanismos: o fechamento das válvulas cardíacas (Capítulo 04) 
e o funcionamento das válvulas venosas, que ainda abordaremos neste capí-
tulo. Por conseguinte, a partir do coração, o sangue, ejetado pela artéria aor-
ta, alcançará, através de seus ramos, todo o corpo. Como um tronco de uma 
árvore, a artéria aorta se ramifica e essas ramificações vão aumentando em 
quantidade e diminuindo em diâmetro até chegar aos leitos capilares, tão di-
fundidos pelo corpo que pode chegar a uma extensão de 96000 km. Esses ca-
pilares possuem fenestrações (aberturas ou buracos) que servirão para trans-
bordar parte do seu conteúdo no espaço intersticial (espaço entre células) 
onde ocorrerá troca direta de oxigênio, nutrientes e excretas. Ainda nos leitos 
capilares, a maior parte do conteúdo, agora pobre em oxigênio e nutrientes, 
é reabsorvido e segue pelas veias, ao mesmo tempo que o conteúdo restante 
é absorvido pelos vasos linfáticos que desembocam posteriormente em veias 
de maior calibre. O sangue então seguirá pelas veias, vasos aferentes ou de 
chegada - isto é, as veias sempre possuem na sua ponta distal uma outra veia 
ou o coração e surgiram de um leito capilar. E inversamente às artérias, as veias 
se convergem até se tornarem cada vez maiores e, finalmente, retornar ao co-
ração, fechando o circuito (Figura 1.1). 

E quanto ao sistema linfático? Seus vasos, estruturalmente muito sim-
ples, compostos apenas por uma camada de endotélio e por uma lâmina 
basal incompleta, formam uma rede de drenagem alternativa ao líquido 
intersticial para que retorne ao sistema venoso (Figura 1.2). Cerca de 10% 
do líquido intersticial segue esta rota, em detrimento da rota venosa clás-
sica – ainda bem, porque esta rota constitui a única possível para trazer de 
volta as proteínas que foram lançadas ao interstício e, se não fosse por esse 
mecanismo, as proteínas se acumulariam, trariam consigo água (pressão 
oncótica que veremos no próximo capítulo) e todos viveríamos com edema 
periférico (inchaço por líquido). Neste caminho, a linfa (nome que se dá ao 
líquido presente no sistema linfático), irá banhar linfonodos, tonsilas, baço e 
convergir até dois grandes troncos: o ducto torácico (à esquerda) e o ducto 
linfático direito, que desembocarão na junção das veias jugular interna es-
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querda com subclávia esquerda e na confluência das veias jugular interna 
direita com veia subclávia direita, respectivamente (Figura 1.3).

Figura 1.1: Visão geral do sistema circulatório. Do coração, no centro da imagem, saem 

as artérias que se dividem em artérias menores, arteríolas e capilares, onde há extravasa-

mento de sangue para o espaço intersticial e troca nutrientes e excretas, retornando para 

a circulação venosa (azul) em vênulas, depois veias menores que convergem até formar as 

grandes veias que retornam ao coração. Uma via alternativa pode ser tomada: a circula-

ção linfática (verde) coleta linfa do interstício, passa por nodos linfáticos e retorna para a 

circulação venosa em grandes veias próximas ao coração.
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Figura 1.2: Circulação linfática torácica (retirada do Netter).

Figura 1.3: Figura esquemática mostrando o espaço intersticial rondado por capilares 

arteriais, venosos e linfáticos.

Esse trajeto (coração → leitos capilares sistêmicos → coração), parte in-
ferior da Figura 1.1, é denominado Circulação Sistêmica ou Grande Circu-
lação. O sangue que retorna ao coração será agora enviado aos pulmões 
pela artéria pulmonar para uma nova oxigenação, retornando pelas veias 
pulmonares ao coração, quando se reinicia o ciclo. Este trajeto (coração 
→ leitos capilares pulmonares → coração), parte superior da Figura 1.1, 
é denominado Circulação Pulmonar ou Pequena Circulação. Portanto, se 
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considerarmos a circulação pulmonar, podemos verificar que as definições 
de artéria e veia, não guardam relação com os níveis de oxigenação do 
sangue presente em um ou outro vaso, e sim, se este vaso está levando 
sangue do coração para os demais órgãos (artérias) ou se está trazendo 
sangue dos órgãos de volta ao coração (veias). Afinal os vasos que desem-
bocarão o sangue oxigenado ao coração são as veias pulmonares. 

Você prestou atenção que escrevemos no parágrafo anterior? Desliga 
esse celular, vamos repetir para você: o que define se um vaso é artéria 
ou veia não é a oxigenação do sangue nele presente, muito menos a cor 
com que desenharam no livro de anatomia. O dado que realmente impor-
ta nessa definição é: a artéria sai do coração em direção aos órgãos, e a veia 
volta dos órgãos em direção o coração.

Agora que você entendeu, sem querer dificultar, você precisa saber que exis-
te uma exceção a essa regra: a circulação “porta”. Neste caso, o sangue flui de 
uma veia para outro órgão, antes de retornar ao coração. Um exemplo clássico 
disso é demonstrado na circulação do fígado: 75% do sangue que entra nes-
te órgão é proveniente da veia porta hepática que coletou o sangue do baço, 
estômago, vesícula, pâncreas e, principalmente, o intestino (2). Calma, isso não 
precisa ser decorado. O importante é entender a razão de existir essa exceção: 
uma das grandes funções do fígado é desintoxicar o corpo. Sendo assim, ele 
atua como um “porteiro” e “lixeiro”, recebendo o sangue contaminado destas re-
giões e eliminando as substâncias nocivas, antes que elas cheguem ao coração 
e ganhem acesso irrestrito a todos os órgãos do corpo (imagine a quantidade 
de lixo que entrou na sua circulação após aquela feijoada pós-prova no fim do 
semestre e imagine se não existisse o fígado para te proteger disso).

Agora que os conceitos mais básicos foram apresentados, você é capaz 
de entender como dividiremos nosso estudo. Em um primeiro momento, 
focaremos nas vias do sistema, os vasos sanguíneos, quando abordaremos 
a tríade básica: anatomia, histologia e fisiologia de uma forma integrada. 
Em um segundo momento, passaremos para a bomba, o coração, nova-
mente utilizando a tríade na mesma metodologia. Desta forma, ao final do 
livro, você terá sido apresentado aos principais tópicos do sistema de uma 
forma gradual e associada, facilitando a sua compreensão.

3. ARTÉRIAS, VEIAS E CAPILARES

Se a gente pudesse ligar todos os vasos sanguíneos de nosso corpo em 
uma única linha, o comprimento desta linha seria duas vezes a circunferên-
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cia do nosso planeta terra. E por que isso é importante? Essa informação, 
além de te fazer perder a dimensão restrita que pode ter sido criada de al-
guns poucos tubos ligando o coração aos demais órgãos, instiga a curiosida-
de de saber como algo tão extenso ocupa o interior de nosso corpo. 

A resposta para esse possível enigma são as variadas dimensões dos va-
sos. Assim como dividimos os vasos sanguíneos a depender da direção de 
seu fluxo, podemos dividi-los em subtipos a depender de suas dimensões 
e características histológicas. 

Quanto às dimensões, os diâmetros dos vasos variam desde aproxima-
damente 40 mm (3 cm2 de área transversa) de uma artéria aorta a capilares 
invisíveis a olho nu. Por isso, outra forma de divisão possível do sistema 
cardiovascular é em macrocirculação, que engloba os vasos que possuem 
mais de 0,1mm em diâmetro, e microcirculação que abrange os vasos 
menores que 0,1mm em diâmetro. 

Em relação às características histológicas, sabemos que os capilares são 
formados por uma única camada endotelial, enquanto as artérias e veias 
possuem três camadas principais, como podemos ver na Figura 1.4. Estas 
camadas possuem características gerais e alguns detalhes específicos que 
diferenciam cada subtipo. Estas camadas histológicas nos vasos sanguí-
neos são chamadas de túnicas: a túnica íntima, a túnica média e a túnica 
adventícia.

     

Figura 1.4: Corte demonstrando camadas das artérias e veias.



INTRODUÇÃO AO SISTEMA CARDIOVASCULAR CAPÍTULO 01

30 

3.1 AS CARACTERÍSTICAS GERAIS DAS TÚNICAS 

Dentre as três camadas dos vasos, a mais interna é denominada túnica ínti-
ma. Esta reveste o interior do vaso sanguíneo e é constituída por uma única ca-
mada de células endoteliais pavimentosas, o que chamamos nos vasos sanguí-
neos de endotélio. Essas células se ancoram em uma fina lâmina de transição 
para o tecido conjuntivo que denominamos de lâmina basal. Posteriormente, 
temos um tecido conjuntivo frouxo, que chamamos de camada subendotelial, 
onde podem estar presentes também células musculares lisas dispostas lon-
gitudinalmente. Por fim, temos uma fina camada limitante que chamamos de 
lâmina elástica interna que separa a túnica íntima da túnica média. 

O que a túnica íntima possui de simplicidade estrutural, possui de com-
plexidade funcional, e todas essas fascinantes funções que você lerá nos 
tópicos abaixo só foram descritas a partir do ano de 1980(3). As células en-
doteliais, as grandes estrelas da histologia circulatória e mais fascinantes 
também, desenvolvem papel crucial na troca de substâncias 

• Secreção de colágeno dos tipos II, IV e V;
• Secreção de substâncias pró-coagulantes, como Fator de von Wille-

brand, PAI-1, fator V ativado e também de substâncias anti-coagu-
lantes como prostaciclinas, tPA e heparinas. Isso tem importância 
crucial na manutenção da sua vida: quando a secreção de substân-
cias pró-coagulantes é mais ativada, corrige pequenos danos à sua 
circulação. Ao passo que quando um homem sofre um infarto agudo 
do miocárdio (oclusão total de uma artéria que irriga o coração), as 
substâncias anti-coagulantes teoricamente devem estar mais ativa-
das, para reduzir o dano causado e tentar “abrir” essa artéria(4);

• Secreção de fatores vasoativos, ou seja, têm a capacidade de dimi-
nuir ou aumentar o diâmetro do vaso, aumentando a pressão em seu 
interior e redirecionando seu fluxo. Essas substâncias são responsá-
veis pelo controle da pressão arterial e a disfunção delas está quase 
invariavelmente presente nos choques hemodinâmicos. São elas: (1) 
o óxido nítrico (ON ou NO), com suas propriedades endoteliais desco-
bertas em 1980 e cuja pesquisa rendeu ao seu autor o prêmio Nobel 
da Fisiologia e Medicina em 1988. O ON possui propriedades vasodi-
latadoras, anti-inflamatórias e anti-coagulantes (5,6); (2) a endotelina, 
descoberta em 1988(7), uma substância vasoconstrictora potente, ou 
seja, capaz de reduzir o diâmetro do vaso;
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• Possuem enzimas ligadas à membrana, como a enzima conversora de 
angiotensina, que converte angiotensina I em angiotensina II (tam-
bém um  vasoconstrictor), que também terá papel fundamental na 
regulação da pressão arterial.;

• Conversão de bradicinina, serotonina, prostaglandinas, norepinefri-
na e trombina. Todas essas substâncias com capacidade de regular o 
fluxo sanguíneo por causar vasoconstricção ou vasodilatação serão 
melhor detalhadas no capítulo 3.

• Realizam lipólise de lipoproteínas para transformá-las em triglicerí-
dios e colesterol.

Quanto à túnica média, esta é, geralmente, a camada mais espessa dos 
vasos. Ela é composta por camadas concêntricas de células musculares li-
sas organizadas helicoidalmente, circundada por uma matriz extracelular 
composta de fibras elásticas e reticulares, além de proteoglicanos e glico-
proteínas. Limitando a túnica média podemos encontrar a lâmina elástica 
externa. Ela é semelhante à lâmina elástica interna, porém mais delgada e 
podemos encontra-la apenas nas artérias, principalmente em um subtipo 
que são as artérias musculares, como veremos adiante. 

A túnica adventícia é a camada de revestimento dos vasos e torna-se 
gradualmente contínua com o tecido conjuntivo pelo qual o vaso está pas-
sando. Ela é composta, principalmente, por fibroblastos, fibras de coláge-
no tipo I e fibras elásticas dispostas longitudinalmente. A túnica adventícia 
possui fenestrações que permitem a nutrição da porção mais interna da 
túnica média por difusão dos nutrientes do sangue circulante. Afinal, as 
células dos vasos sanguíneos também precisarão receber os recursos ne-
cessários para seu metabolismo e, por isso, em grandes vasos, existe a pre-
sença de vasa vasorum (“vasos dos vasos”). São arteríolas e vênulas muito 
pequenas que penetram pela túnica mais externa (adventícia) e nutrem 
esta camada e a camada média. Porções em que a difusão dos nutrientes 
do sangue circulante não alcança. (Figura 1.5)
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Figura 1.5: Vasa Vasorum (retirada de Junqueira).

A maior parte dos vasos sanguíneos é provida por uma rede de fibras não 
mielinizadas de inervação simpática, através do neurotransmissor norepinefrina. 
Tendo em mente que essas fibras não penetram na túnica média dos vasos, a 
norepinefrina precisa se difundir por alguns micrômetros até atingir esta cama-
da, e faz isto através de junções intercelulares. A inervação parassimpática tam-
bém existe, liberando acetilcolina e levando células endoteliais a produzir ON. Em 
veias, as terminações nervosas chegam a uma profundidade maior, alcançando 
a túnica adventícia, mas com uma densidade menor. A importância do sistema 
nervoso autônomo, este que é dividido em simpático e parassimpático e que ci-
tamos nesse parágrafo que você quase pulou, será mais detalhada no capítulo 6.

Resumindo a ópera, nas artérias e nas veias sempre teremos uma fina 
camada de revestimento interno, a túnica íntima; seguida de uma camada 
predominantemente muscular, a túnica média; terminando em uma cada 
de tecido conjuntivo, a túnica adventícia. Portanto, o que vai diferenciar os 
vasos serão a espessura destas camadas e os diferenciais da composição, o 


