TIPOS DE CAPILARES
Contínuo (músculos, tecido conjuntivo):
Fendas intercelulares, vesículas endocíticas
Permeabilidade moderada (menos a proteínas e células)

TIPOS DE CAPILARES

TIPOS DE CAPILARES

Fenestrado (glomérulos renais, epitélio intestinal):

Descontínuo (fígado):

Fendas intercelulares, vesículas endocíticas, fenestras

Fendas intercelulares largas, fenestras grandes, membrana
basal descontínua

Permeabilidade alta (menos a proteínas e células)

Permeabilidade elevada (inclusive a proteínas e células)

TIPOS DE CAPILARES
Fechado (sistema nervoso): barreira hemato-encefálica
Junções
fechadas
intercelulares,
endocíticas, membrana basal espessa
Permeabilidade muito baixa

poucas

vesículas

Indique por quais tipos de capilares as seguintes
substâncias devem podem passar:
Água
Proteínas sanguíneas
Eletrólitos
Células sanguíneas
Nutrientes orgânicos
Compostos polares
C-contínuo; Fn-fenestrado; D-descontínuo; Fcfechado
Água
C,Fn,D,Fc*
Proteínas sanguíneas
D
Eletrólitos
C,Fn,D,Fc*
Células sanguíneas
D
Nutrientes orgânicos
C,Fn,D,Fc*
Compostos polares
C,Fn,D
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VIAS DE TROCAS NOS CAPILARES
Difusão e/ou transporte
ativo transcelular (cruzando
a célula endotelial)
Difusão paracelular
(pelas fendas
intercelulares)

FLUXO DE VOLUME PELA PAREDE CAPILAR
❖Renovação do

fluido intersticial

interstício

❖Regulação do
volume intersticial
❖Regulação do
volume plasmático

plasma

Fluxo de volume

Transporte
vesicular

endotélio
capilar

Filtração: fluxo de volume para fora do capilar

Reabsorção: fluxo de volume para dentro do capilar

Pressões determinantes do fluxo de volume
(pressões de Starling)
Pressões hidrostáticas: causadas pelo fluido, “empurram” a
água
Pressões coloidosmóticas: causadas pelas proteínas, “atraem”
a água
Proteínas e
líquido no capilar

Proteínas e
líquido no tecido

Extremidade arterial do capilar
Pressões que tendem a causar filtração
Pressão hidrostática capilar
30 mmHg
Pressão coloidosmótica intersticial
08 mmHg
TOTAL
38 mmHg
38

Pressão coloidosmótica intersticial

Pressão hidrostática capilar (Pc):
causada pelo líquido no capilar
valor médio 30 mmHg (lado arterial) e 10 mmHg (lado venoso)*
tende a causar filtração
*redução causada pela resistência capilar

Pressão hidrostática intersticial (Pi):
causada pelo líquido no interstício
valor médio 0 mmHg (pouco líquido livre no interstício)
Pressão coloidosmótica capilar (Pc):
causada pelas proteínas no capilar
valor médio de 28 mmHg
tende a causar reabsorção
Pressão coloidosmótica intersticial (Pi):
causada pelas proteínas no interstício
valor médio de 8 mmHg
tende a causar filtração

Extremidade venosa do capilar
Pressões que tendem a causar filtração
Pressão hidrostática capilar
10 mmHg
Pressão coloidosmótica intersticial
08 mmHg
TOTAL Pressão coloidosmótica intersticial
18 mmHg
18
Pressão hidrostática capilar

Pressão hidrostática capilar
Pressão coloisdosmótica capilar

28

Pressão coloisdosmótica capilar

Pressões que tendem a causar reabsorção
Pressão coloidosmótica capilar
28 mmHg
TOTAL
28 mmHg

28

Pressões que tendem a causar reabsorção
Pressão coloidosmótica capilar
28 mmHg
TOTAL
28 mmHg
PRESSÕES DE FILTRAÇÃO – PRESSÕES DE REABSORÇÃO =

PRESSÕES DE FILTRAÇÃO – PRESSÕES DE REABSORÇÃO =

PRESSÃO RESULTANTE

PRESSÃO RESULTANTE

18 mmHg – 28 mmHg = - 10 mmHg, a favor da REABSORÇÃO

38 mmHg – 28 mmHg = 10 mmHg, a favor da FILTRAÇÃO
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O SISTEMA LINFÁTICO
Na maioria dos leitos capilares, as pressões

FUNÇÕES DOS VASOS LINFÁTICOS

de Starling têm valores que determinam
filtração na extremidade arterial do capilar e
reabsorção na extremidade venosa.
Em alguns leitos capilares, as pressões de
Starling podem promover apenas filtração

Reabsorção

do

excedente

de

fluido

intersticial (3 L/dia).
Remoção

de

proteínas

e

materiais

particulados do interstício tecidual.

(por ex. capilares glomerulares do rim) ou
apenas reabsorção (por ex. capilares
intestinais) ao longo de toda a extensão do

Absorção

de

gorduras

do

trato

gastrointestinal.

capilar.
Disseminação de patógenos e células

cancerígenas.*

ESTRUTURA DOS VASOS LINFÁTICOS

O líquido linfático se desloca ao longo da
rede linfática impulsionado:
• Pela diferença de pressão entre os
capilares linfáticos e os vasos linfáticos
maiores
• Pela compressão dos vasos linfáticos pelos
tecidos vizinhos

Responda as questões 27 e 28 da lista de
estudo.
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