
FISIOLOGIA CARDIOVASCULAR



MIOCÁRDIOMIOCÁRDIO



MIOCÁRDIO

CARACTERÍSTICAS DO MÚSCULO CARDÍACO:CARACTERÍSTICAS DO MÚSCULO CARDÍACO:

- Estriado (sarcômeros)

- Miofibrilas típicas: filamentos de actina e miosina

- Modelo dos filamentos deslizantes

-Túbulos transversos (T) e retículo sarcoplasmático



MIOCÁRDIO



Converte o potencial de ação em
contração muscular TENSÃOTENSÃO

A grandeza da tensão
desenvolvida pelas células

miocárdicas é proporcional à 

ACOPLAMENTO EXCITAÇÃO-CONTRAÇÃO DO MIOCÁRDIO

Potencial de ação cardíaco

Ca++ entra durante a fase de planteou

Ca++ induz a liberação de Ca++ pelo RS  

miocárdicas é proporcional à 
concentração de Ca2+

A quantidade de Ca2+  liberada
pelo retículo sarcoplasmático

depende da quantidade
armazenada e da intensidade da 

corrente de influxo de Ca2+ 

durante a fase de platô do PA

Ca++ se liga a troponina C

Pontes cruzadas

Tensão



ACOPLAMENTO EXCITAÇÃO-CONTRAÇÃO DO MIOCÁRDIO



ATIVIDADE SIMPÁTICO SOBRE O MIOCÁRDIO E GLICOSÍDEOS CARDÍACOS



Série de eventos cardíacos que ocorrem do início de cada batimento até o início do próximo

Período de relaxamento – DIÁSTOLEDIÁSTOLE

Período de contração – SÍSTOLESÍSTOLE

CICLO CARDÍACO



CICLO CARDÍACO



PA = DC X RPTPA = DC X RPT

REGULAÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL

ControleControle neural neural 

BARORREFLEXO

ControleControle hormoralhormoral

SISTEMA RENINA-ANGIOTENSINA



AFERIÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL



PRESSÃO ARTERIAL



MECANORRECEPTORESMECANORRECEPTORES

Detectam alteração de 
pressão e estiramentopressão e estiramento

Localizam-se no arcoarco aórticoaórtico e 

BARORREFLEXO

Localizam-se no arcoarco aórticoaórtico e 
bifurcaçãobifurcação dada carótidascarótidas

Hipertensão crônica:Hipertensão crônica:
Sensibilidade do barorreceptores

diminuída



BARORREFLEXO



BARORREFLEXO



BARORREFLEXO



SISTEMA RENINA-ANGIOTENSINA

Angiotensinogênio

Angiotensina II

Angiotensina I



SISTEMA RENINA-ANGIOTENSINA

Fígado
Pulmões

Rim

Superfície pulmonar e 

endotélio renal

ECA

Atividade simpática

Reabsorção de Na+ e Cl-

tubular e secreção de K+. 

Retenção de H2O

Córtex 

adrenal

Angiotensinogênio Angiotensina I Angiotensina II

Redução da 

perfusão renal

Renina

Rim

Constrição 

arteriolar. 

Aumento da 

pressão sanguínea

adrenal

Secreção de 

aldosterona

Arteríola

Secreção de ADH

Hipófise posterior

Ducto coletor:

Reabsorção de 

H2O

Retenção de sal e água. 

Elevação do volume efetivo 

circulatório



MICROCIRCULAÇÃO

FUNÇÃO DOS FUNÇÃO DOS 
CAPILARES E VASOS CAPILARES E VASOS 

LINFÁTICOSLINFÁTICOS



CAPILARES

TrocaTroca de de nutrientesnutrientes

���� Paredes finas (camada única de células endoteliais )



TROCA DE LÍQUIDO NOS CAPILARES



SISTEMA LINFÁTICO

RetornoRetorno do do líquidolíquido intersticialintersticial e e proteínasproteínas
aoao compartimentocompartimento vascularvascular



SISTEMA LINFÁTICO

���� Contém valvas unidirecionais e músculo liso

���� Drenam para ducto toráxico, o qual drena linfa para veia cava



EDEMA

AumentoAumento do volume do volume 
intersticialintersticial

Filtração capilar excede a 
capacidade dos linfáticos de 

retornar líquido para a 
circulação



QUESTÕES DE REVISÃO

1. Quais são as características da célula muscular 
cardíaca? Como ela se contrai? 

2. De que fator depende a grandeza da tensão 
desenvolvida pelo miocárdio?

3. Qual o mecanismo de ação  do sistema nervoso 
simpático para aumentar a contratilidade cardíaca?

4. O que são glicosídeos cardíacos e como agem?4. O que são glicosídeos cardíacos e como agem?
5. Caracterize o ciclo cardíaco.
6. Quais fatores interferem na pressão arterial?
7. Explique detalhadamente o reflexo barorreceptor.
8. Qual o mecanismo de regulação da pressão arterial 

via angiotensina II? Explique detalhadamente.
9. Como ocorre o extravazamento de líquido dos 

capilares para o tecido intersticial?
10. Como os vasos linfáticos agem para previnir o edema?


