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SISTEMA CARDIOVASCULAR



Introdução

• Componentes:

- sistema vascular sanguíneo,

- sistema vascular linfático.

• O sistema vascular sanguíneo é um

sistema circular fechado, isto é, o sangue

circula de uma porção a outra

constantemente, em uma única direção.



Introdução

• O componente que impulsiona o sangue é

o coração.

• Vasos que levam o sangue do coração

são as artérias de grande, médio e

pequeno calibre, as arteríolas e

os capilares.









Introdução

• Ao longo desta sequência o calibre dos

vasos diminui progressivamente.

• Aos capilares se seguem

as vênulas e veias de vários calibres que

aumentam progressivamente de calibre e

retornam o sangue ao coração.



Introdução

• As artérias se ramificam ao longo de seus

trajetos, as veias são formadas pela

convergência de vênulas e veias menores.

• A grande maioria dos vasos, tanto

sanguíneos como linfáticos, percorre seu

trajeto no interior de tecido conjuntivo.





Coração

• Formado originalmente de um vaso

sanguíneo, o coração também é constituído

de três túnicas equivalentes às túnicas dos

vasos

sanguíneos: epicárdio, miocárdio e endoc

árdio.



Coração



Coração - Epicárdio

• Esta camada é constituída de tecido conjuntivo

denso apoiado sobre a camada subepicárdica,

constituída de tecido adiposo unilocular.

• A superfície do epicárdio é revestida por um

mesotélio, Este epitélio reveste a cavidade

pericárdica e se continua com o revestimento do

folheto parietal desta cavidade.



Coração - Epicárdio



Coração - Endocárdio

• O endocárdio reveste as cavidades do coração.

• É constituído de tecido conjuntivo frouxo revestido

por uma camada de endotélio. É equivalente à

túnica íntima dos vasos sanguíneos.

• Abaixo do endocárdio há uma camada

subendocárdica. É de espessura variável e às

vezes seus limites com o endocárdio não são muito

nítidos, sendo difícil delimitar uma camada da outra.



• A camada subendocárdica é constituída de tecido

conjuntivo contendo vasos sanguíneos, nervos e

componentes do sistema de condução de impulsos

do coração.

• O sistema de condução de impulsos é formado por

fibras musculares cardíacas modificadas,

denominadas fibras de Purkinje .

• As fibras de Purkinje - diâmetro bastante

aumentado e com conteúdo reduzido do aparelho

de contração e, portanto, com poucas estriações

transversais.

Coração - Endocárdio



Coração - Endocárdio



ESTRUTURA DOS VASOS DO 

SISTEMA VASCULAR SANGUÍNEO

• Os vasos do sistema vascular sanguíneo

são formados por camadas

denominadas túnicas:

- túnica íntima, a mais interna, túnica

média, intermediária, e túnica adventícia,

a mais externa.





ARTÉRIAS ELÁSTICAS E 
MUSCULARES

• As artérias podem ser de dois

tipos: elásticas ou musculares

(distribuição).

• Elásticas - próximas ao coração Ex.:

aorta.

• Sua túnica média tem grande quantidade

de material elástico, contendo pequenas

perfurações.



Aorta 
Notar Vasa vasorum



Aorta



ARTÉRIAS ELÁSTICAS E 
MUSCULARES

• As artérias musculares ou de distribuição:

• Túnica média: tecido muscular liso.

• Suas fibras se dispõem em camada

circular, isto é, as fibras se dispõem de

maneira perpendicular ao maior eixo do

vaso.







DIFERENÇAS HISTOLÓGICAS ENTRE 

ARTÉRIAS E VEIAS

• Calibre e espessura dos vasos:

• Artéria: parede mais espessa, seu

diâmetro externo é menor e a luz é mais

estreita.

• Veia: parede mais delgada, seu diâmetro

externo é maior e sua luz é mais ampla.





Qual é a artéria e qual é a veia?



ARTÉRIAS E VEIAS DE MÉDIO 

CALIBRE

• Artérias musculares - características

importantes:

• 1- túnica média espessa, em geral mais

espessa que a túnica adventícia;

• 2- túnica média formada por muitas

camadas de fibras musculares lisas.

• 3- frequentemente se observa uma lâmina

elástica interna no limite entre a túnica

íntima e média.





Lâmina elástica interna – setas azuis e núcleos de fibras 

musculares – setas vermelhas



ARTÉRIAS E VEIAS DE PEQUENO 

CALIBRE



ARTÉRIAS E VEIAS DE PEQUENO 

CALIBRE

• 1 - a túnica íntima representada por uma

sequência de núcleos achatados - núcleos

das células endoteliais;

• 2 - a túnica média, mais espessa na

artéria que na veia, conforme o padrão

regular destes vasos;



• 3- a túnica adventícia de ambos vasos é

muito delgada ou inexistente - não se

pode observá-la nesta imagem.

• À medida que os vasos são menos

calibrosos, suas túnicas se simplificam.

ARTÉRIAS E VEIAS DE PEQUENO 

CALIBRE



ARTÉRIAS E VEIAS DE PEQUENO 

CALIBRE



ARTERÍOLAS E VÊNULAS

• As arteríolas representam o último

segmento da ramificação dos vasos

arteriais.

• Estes vasos têm algumas características

peculiares:

• 1 - seu diâmetro é pequeno.



• Diâmetro pequeno



• 2 - a presença de duas túnicas bem

distintas:

- túnica íntima

- túnica média

- a túnica adventícia é muito delgada ou

inexiste nas arteríolas.

ARTERÍOLAS E VÊNULAS



• Túnicas



• 3 - proporção entre a espessura de sua

parede e o diâmetro da sua luz.

• Parede - pode ser tão espessa ou mais

espessa que o diâmetro de sua luz.

ARTERÍOLAS E VÊNULAS



• Parede



Comparação entre Arteríola e 

vênula



Comparação entre Arteríola e 

vênula



Capilares

• Os capilares são vasos menos calibrosos.

• Com a progressiva simplificação das

túnicas à medida que as artérias se

ramificam, esta simplificação chega ao

máximo nos capilares.



Capilares

• Suas paredes são as mais delgadas. São

formadas apenas pela túnica íntima,

constituída por uma célula endotelial

enrolada em forma de um tubo.

• Como o citoplasma desta célula é

bastante delgado, nem sempre é possível

observá-lo em cortes histológicos.



Capilares



Capilares

• Os capilares sanguíneos são parcialmente

envolvidos por células

denominadas células adventiciais de

capilares ou pericitos.





Capilar – secção longitudinal



Comparação entre arteríola, 

vênula e capilar



Vasos Linfáticos

• Os vasos linfáticos têm grande semelhança com as

veias. Por esta razão nem sempre é possível

diferenciar veias de vasos linfáticos.

• Os vasos linfáticos diferem das veias principalmente

por:

1 - ter uma parede mais delgada;

2 - não possuir hemácias no seu interior, porém um

material homogêneo e linfócitos.



Vênulas x Vasos Linfáticos



Vênulas x Vasos Linfáticos



Revisão

1. Quais os componentes do sistema circulatório?

2. Qual a composição geral dos vasos sanguíneos?

3. O que ocorre com as túnicas com a diminuição do

diâmetros dos vasos?

4. Quais os tipos de artérias podem ser encontradas?

5. Quais os tipos de veias que podem ser encontradas?

6. O que são capilares?

7. Quais as diferenças entre vênulas e vasos linfáticos?


