Pressão arterial média =
débito cardíaco x resistência periférica

Volume sanguíneo

Complacência venosa

Retorno venoso
Força de
contração
do miocárdio
Com que força o
sangue é ejetado

Quanto sangue volta
ao coração

Quanto sangue as veias
acomodam

Controle simpático
Controle parassimpático

CONTROLE NERVOSO DA PRESSÃO ARTERIAL
Opera rapidamente para normalizar a pressão quando ela sofre
alterações súbitas causadas, por exemplo, por mudanças
posturais.

Volume diastólico final
Quanto sangue existe para ser
ejetado

Débito sistólico

Frequência cardíaca
Quantas vezes o sangue é
ejetado

Redução da pressão
(receptores vasculares)

Quanto sangue é ejetado

Centro de
Integração
(centro vasomotor
do bulbo)

Aumento da pressão
(ativação simpática)

DÉBITO CARDÍACO

PRESSÃO ARTERIAL
RESISTÊNCIA ARTERIOLAR

Aumento da pressão
(receptores vasculares)

Centro de
Integração
(centro vasomotor
do bulbo)

Redução da pressão
(ativação parassimpática)

Quanto sangue é retido na rede arterial

22) RESPOSTA REFLEXA AO AUMENTO DE PRESSÃO

22) RESPOSTA REFLEXA À REDUÇÃO DE PRESSÃO
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Aumento da pressão arterial

Redução da pressão arterial

ATIVAÇÃO DOS RECEPTORES DE PRESSÃO

ATIVAÇÃO DOS RECEPTORES DE PRESSÃO

Vias sensoriais

Vias sensoriais

Centro de integração

Centro de integração

Inibição do simpático

Estimulação do parassimpático

Estimulação do simpático

Inibição do parassimpático

Músculo liso arteriolar

Músculo cardíaco

Nodos sinusal e AV

Músculo liso arteriolar

Músculo cardíaco

Nodos sinusal e AV

Vasodilatação

Menor contratilidade

Menor frequência

Vasoconstrição

Maior contratilidade

Maior frequência

Redução da resistência periférica

Redução do débito cardíaco

Aumento da resistência periférica

Redução da pressão arterial

Controle da Pressão Arterial - Centro de Integração
Influências de centros superiores

Aumento do débito cardíaco

Aumento da pressão arterial

Reflexos Neurais para Controle da Pressão Arterial
a Curto Prazo – porção aferente
Barorreceptores Arteriais
Quimiorreceptores Arteriais

Centro vasomotor
Núcleo do trato solitário

Receptores Atriais e Pulmonares
Eferências parassimpáticas

Informações
sensoriais
cardiovasculares

Resposta Isquêmica do Sistema Nervoso Central

Eferências simpáticas

1) BARORRECEPTORES ARTERIAIS
Localizados nos corpos carotídeos e aórticos
Sensíveis a qualquer variação da pressão arterial

Imp/seg

60

100

140

180

Pressão (mmHg)

A resposta reflexa dos barorreceptores causada por uma alteração
súbita de pressão arterial é extremamente rápida.

Por outro lado, os barorreceptores mostram adaptação e alteração
de sua faixa de sensibilidade quando a alteração da pressão
persiste por alguns dias.
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Os barorreceptores são os elementos mais importantes

2) QUIMIORRECEPTORES ARTERIAIS
Localizados nos corpos carotídeos e aórticos
Sensíveis às concentrações de O2 e de CO2 e ao pH
Sensíveis a pressões sanguíneas inferiores a 80 mmHg
(baixo fornecimento de O2)
Causam aumento reflexo da pressão arterial

de controle da pressão arterial a curto prazo em
situações fisiológicas.
Eles impedem variações da pressão que seriam
causadas por eventos cotidianos, e por isso são

chamados de SISTEMA TAMPÃO da pressão arterial.

3) RECEPTORES ATRIAIS E PULMONARES
Localizados nos átrios cardíacos e artérias pulmonares
Também chamados receptores de baixa pressão ou
receptores de volume
Sensíveis a aumentos de pressão na circulação pulmonar
(circuito de baixa pressão)
Causam redução reflexa da pressão arterial

4) RESPOSTA ISQUÊMICA DO SNC
Desencadeada pelos neurônios do centro vasomotor
Sensível a pressões arteriais inferiores a 60 mmHg
(isquemia e acúmulo de CO2)
Causam aumento reflexo da pressão arterial
Pressão arterial inferior a 60 mmHg

Nutrição insuficiente do tecido nervoso
Acúmulo excessivo de CO 2

ATIVAÇÃO DO CENTRO VASOMOTOR

Ativação simpática máxima
Vasoconstrição periférica máxima
Ativação cardíaca máxima

Elevação da pressão arterial

CONTROLE FÍSICO DA PRESSÃO ARTERIAL
(controle a médio prazo)

CONTROLE FÍSICO DA PRESSÃO ARTERIAL
(controle a médio prazo)

Relaxamento Sob Tensão (Complacência Retardada)
Aumento da pressão

Desvio de Fluido Capilar

Relaxamento da musculatura do vaso
(aumento de complacência)
Redução da pressão

Aumento da pressão
(fluido sai do capilar)

Redução da pressão
(fluido entra no
capilar)
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CONTROLE A LONGO PRAZO
DA PRESSÃO ARTERIAL
Aumento da pressão arterial

Aumento da excreção renal de NaCl e água

Redução do volume plasmático

Redução da pressão arterial

Responda as questões 21 a 25 da lista de
estudo.
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