DISTRIBUIÇÃO DE SANGUE PARA OS ÓRGÃOS

Controle Local do Fluxo
Sanguíneo

ATENÇÃO! Percentuais em relação ao débito cardíaco:
5 L/min no repouso e 25 L/min no exercício.

Fluxo = Pressão
Resistência

Quando a pressão arterial é mantida
constante, a resistência das arteríolas locais
controla o fluxo sanguíneo do tecido

No repouso: 5 L/min
órgão

% do fluxo

L/min

coração

5%

0,25

rins

20%

1,00

cérebro

15%

0,75

pele

5%

0,25

músculos

20%

1,00

vísceras

25%

1,25

No exercício pesado: 25 L/min
órgão

% do fluxo

L/min

coração

4%

1,00

rins

4%

1,00

cérebro

4%

1,00

pele

4%

1,00

músculos

80%

20,0

vísceras

4%

1,00

NECESSIDADES TECIDUAIS
•Recebimento de oxigênio, substratos energéticos e outros
nutrientes
•Eliminação de dióxido de carbono e produtos finais do

metabolismo
•Manutenção de concentrações iônicas apropriadas
•Transporte de hormônios e outras substâncias

ESTRUTURA DA MICROCIRCULAÇÃO
Anastomoses arterio-venosas:
desviam o fluxo capilar
Arteríolas musculares:
controlam o fluxo para
a microcirculação
Esfíncteres précapilares: controlam o
fluxo para capilares
individuais

As arteríolas controlam o fluxo de sangue para cada leito vascular
tecidual.
Fatores teciduais locais, por sua vez, controlam o diâmetro das
arteríolas.
O fluxo sanguíneo tecidual é mantido no nível mínimo necessário
às atividades do tecido no momento.
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CONTROLE AGUDO DO FLUXO SANGUÍNEO
3)...mais oxigênio é
consumido...

1)
Quando
o
metabolismo
tecidual aumenta...
2)...mais substâncias
vasodilatadoras são
produzidas,...

O controle agudo

5)...causando aumento do
fluxo sanguíneo local.

(a curto prazo, intrínseco)

4)...e ambos relaxam a
musculatura arteriolar...

do fluxo sanguíneo:
Atende às necessidades metabólicas momentâneas do tecido.

3)...menos oxigênio
é consumido...

É desencadeado por aumento no consumo de oxigênio e/ou
1)
Quando
o
metabolismo
tecidual diminui...
2)...menos substâncias
vasodilatadoras
são
produzidas,...

5)...causando redução
fluxo sanguíneo local.
4)...e ambos contraem a
musculatura arteriolar...

do

aumento na produção de substâncias vasodilatadoras.
É revertido assim que o metabolismo do tecido retorna ao
nível anterior.

CONTROLE A LONGO PRAZO DO FLUXO SANGUÍNEO

O fluxo sanguíneo de um tecido também pode ser

aumento constante do metabolismo tecidual

modificado agudamente pelo sistema simpático



(controle extrínseco). A principal influência

aumento do número de vasos sanguíneos

simpática para as arteríolas é vasoconstritora.

(angiogênese)

O controle extrínseco relaciona-se primariamente
com o controle cardiovascular global, mais do que

Mais rápida e mais completa em tecidos/animais jovens,

com as necessidades teciduais momentâneas.

processos cicatriciais e tumores

Responda a questão 26 da lista de estudo.
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