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VASOS SANGÜÍNEOS
Estrutura Geral

Artéria Veia Estrutura geral:

• A parede da maioria dos vasos 
sangüíneos têm três camadas

– Túnica íntima

– Túnica média

– Túnica adventícia

• As camadas são mais definidas 
nas artérias

• Estas três camadas não estão 
presentes nos capilares

http://www.youtube.com/watch?v=I93ricIIOms

http://www.youtube.com/watch?v=I93ricIIOms


VASOS SANGÜÍNEOS
Túnica Íntima

Túnica íntima:
• Mais interna e voltada 
para a luz

• O endotélio é contínuo 
com o endotélio presente 
em todo o sistema 
cardiovascular

• O endotélio é um epitélio 
pavimentoso simples

Veia Grande

Luz



VASOS SANGÜÍNEOS
Túnica Media

Túnica média:
• É proeminente nas artérias 

e pouco distinta nas veias

• Camada mais espessa da 
parede arterial

• Nas artérias é formada, 
principalmente, por células 
musculares lisas e por 
componentes de tecido 
elástico

• Nas veias é formada por 
tecido conjuntivo e 
músculo liso

Veia Grande

Luz



VASOS SANGÜÍNEOS
Túnica Adventícia

Túnica adventícia:

• Camada mais externa da 
parede de um vaso 
sangüíneo

• Nas veias é a camada mais 
espessa e mais 
proeminente

• Nas artérias é pouco 
desenvolvida

• Contém tecido conjuntivo e 
pode conter músculo liso

Veia Grande Luz

Fibras 
Colágenous

Músculo liso



REDE VASCULAR
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VASOS SANGÜÍNEOS
Artérias Grandes

a. Túnica íntima
b. Túnica média

• Fibras elasticas
c. Túnica adventícia

• Artérias grandes são artérias elásticas, como a aorta e as artérias carótidas 
comuns

• Artérias de  maior diâmetro do corpo

• Túnica íntima é constituída por endotélio e tecido conjuntivo subendotelial com 
fibras colágenas e elásticas, fibroblastos e também fibras musculares lisas

• Túnica média é especialmente espessa com 40-60 camadas de lâminas elásticas 
fenestradas

• Túnica adventícia é constituída por uma camada de tecido conjuntivo frouxo 
contendo fibras nervosas, vasos linfáticos, células adiposa e vaso vasorum

Túnica íntima

Túnica média

Túnica adventícia

Vaso 
VasorumH. E. Weigert-fibras elásticas

c

Aorta Aorta



VASOS SANGÜÍNEOS
Aneurisma

• O aneurisma ocorre com o 
envelhecimento

• Causado pela degeneração do 
tecido elástico nas artérias 
elásticas e de células musculares 
lisas nas artérias musculares 

• Estes tecidos são substituídos 
por colágeno, promovendo a 
perda de elasticidade.

Os aneurismas 
podem romper 
causando 
hemorragias 
torrenciais

Aneurisma é uma artéria com parede delgada 
permanentemente dilatada



VASOS SANGÜÍNEOS
Aneurisma

Dilatação localizada na bifurcação 
aórtica
• Rompimento ocorre quando atinge 
6 a 7 cm
• Localizado abaixo da artéria renal
• Pode ser removido por cirurgia 

Aneurisma da Aorta

RIM

RIM

Colocação de enxerto “dacron”



VASOS SANGÜÍNEOS
Histologia de Aneurisma

Aneurisma Sacular:
• Ocorre afinamento ou 
desaparecimento da camada de 
músculo liso da média 
• Ocorre fragmentação ou ausência 
da lâmina elástica (*)

Luz

Aneurisma

*

Aneurisma da aorta:
• túnica média (M) fica mais fina,  
perda ou fragmentação da lâmina 
elástica, áreas com agrupamentos de 
fibras elásticas remanescentes  (seta)
• íntima com arteriosclerose (A) 
mostra deposição de colágeno e 
matriz tecidual

Colins et al. Cardiovascular Pathology 15 (2006) 150– 152

arterioesclerose

http://stroke.ahajournals.org/content/vol28/issue2/images/large/4072f4e.jpeg


VASOS SANGÜÍNEOS
Artérias Médias

Artéria média (muscular)
• Túnica íntima  constituída de 3 camadas: endotelial, subendotelial e 
lâmina elástica interna
• Túnica média é espessa possuindo 20 – 40 camadas de fibras 
musculares lisas
• Túnica adventícia tem a mesma espessura da túnica média

Consiste em tecido conjuntivo frouxo com vaso vasorum, fibras 
nervosas, células adiposas, fibroblastos, fibras elásticas e fibras 
colágenas

Luz

TM

TI

TA



VASOS SANGÜÍNEOS
Artérias Pequenas

Artéria Pequena (muscular):

• Túnica íntima constituída por 
uma única camada de 
endotélio

• Túnica íntima repousa 
diretamente sobre a lâmina 
elástica interna

• Túnica média é constituída 
por 5-10 camadas de fibras 
musculares lisas

• Túnica adventícia é composta 
por uma delgada camada de 
tecido conjuntivo



Arteríolas:

• Vasos terminais do sistema 
arterial

• Vasos de resistência e 
reguladores

• Local de maior resistência ao 
fluxo sangüíneo

• Regulam o fluxo sangüíneo 
para os leitos capilares

• A túnica média é formada por 
uma ou duas camadas de 
músculo liso

• Nas arteríolas maiores têm uma 
lâmina elástica interna

As arteríolas possuem parede 
espessa e luz menor do que as 

veias 

Arteríola

VASOS SANGÜÍNEOS
Arteríolas



LEITO CAPILAR

Espaço Intersticial

Capilar

Arteríola

Capilar 
arterial

Músculo liso

Vênula

Capilar 
venoso

esfincter 
pré-capilar 

Canal   

Leito Capilar

(Molde em Látex)

O leito capilar conecta o 
sistema arterial com o 

venoso. 



Capilares

Capilares:
• Vasos do sistema cardiovascular de 
menor diâmetro
• Segmento mais extenso deste 
sistema – o corpo humano contém 
aproximadamente 80.000 km de 
capilares
• O diâmetro da luz de um capilar varia 
de 4-10mm, uma hemácia têm em 
média 7-8mm de diâmetro

Capilar

http://www.youtube.com/watch?v
=4yBMY9Wj7z0

Núcleo

http://www.youtube.com/watch?v=4yBMY9Wj7z0


VASOS SANGÜÍNEOS
Capilares

Função:
• Troca de gases e metabólitos entre as células e a 

corrente sangüínea

– Suas paredes são delgadas e, freqüentemente, 
fenestradas ou constituídas por espaços 
relativamente largos

– Estão em íntima proximidade com a células 
metabolicamente ativas e nos espaços dos 
tecidos

– A  extensa superfície endotelial em relação ao 
volume capilar,  favorece o movimento de 
materiais através da parede do vaso



VASOS SANGÜÍNEOS
Capilares

Classificação dos capilares:
• Sinusóides - encontrados principalmente 

nos órgãos onde ocorre passagem de 
moléculas muito grandes e células. São 
descontínuos no endotélio e na lâmina 
basal (abertura 30-40 μm diâmetro). 
– Fígado, baço, tecido hematopoético e 

adrenal

• Contínuos – encontrados principalmente 
nos tecidos e órgãos nos quais ocorrem 
trocas de eletrólitos e pequenos 
metabólitos solúveis 
– Sistema nervoso central, músculo, 

pulmão

• Fenestrados - encontrados principalmente 
nos órgãos onde ocorre  trocas de grandes 
volumes de fluidos, eletrólitos e moléculas 
grandes 
– Glândulas endócrinas, rim e mucosa 

gastrointestinal

L

P

PV

Bloom and Fawcett, A Textbook 
of Histology, 1994

H

L
u

z

Vesículas 
pinocíticas



VASOS SANGÜÍNEOS
Capilares Fenestrados

Nucleus

H. H. R. Friederici, J Ultrastruc Res, 
1968

Modelo mostrando a 
fenestra dos capilares

Os poros consistem de  
diafragmas fibrosos centrais 

que se conectam com a borda 
do poro por fibras radiais

Ultraestrutura

G. Maul, J Ultrastruc Res, 1971



VASOS SANGÜÍNEOS
Capilares

Componentes da parede 
• Células Endoteliais

– Principal componente 
celular da parede do capilar

– Uma célula endotelial 
pavimentosa pode cobrir 
toda a circunferência do 
capilar

– Lâmina basal situada na 
superfície adluminal 

• Pericitos

– São encontrados com maior 
freqüência na extremidade 
venosa do leito capilar

Hemácia

Célula Endotelial

Pericito

Membrana 
Basal



PERICITOS

–São células contráteis que afetam o fluxo 
sangüíneo que passa pelo capilar

–São semelhantes a células mesenquimais

– Relativamente indiferenciadas 

– Podem se diferenciar em fibroblastos, 
músculo liso e macrófagos. Estão 
envolidos no desenvolvimento de várias 
patologias como: hipertensão, esclerose 
múltipla, microangiopatia diabética e 
vascularização de tumores 

Pericitos na vênula

Bloom and Fawcett, A Textbook of 
Histology, 1994



VASOS SANGÜÍNEOS
Vênulas

Vênulas:

• Vênulas pós-capilares são 
vênulas menores

- Os capilares drenam para 
estas vênulas 

• Vênulas coletoras: os 
pericitos formam uma 
camada contínua e aparecem 
fibras colágenas 
circundantes

• Vênulas musculares: Os 
pericitos são substituídos por 
uma ou duas camadas de 
células musculares lisasAs vênulas possuem parede fina e 

luz mais ampla do que as 
arteríolas

Capilar

Arteríola
Vênula



VASOS SANGÜÍNEOS
Veias Pequenas

Veia Pequena:

• Túnica íntima é delgada 
constituída por uma camada de 
endotélio e uma membrana basal 
muito delgada

• Túnica média é composta por 2 
ou 3 camadas de fibras 
musculares lisas com fibras 
colágenas e elásticas entremeadas

• Túnica adventícia é uma camada 
de tecido conjuntivo mais espessa 
que a túnica média.

– Poucas fibras  colágenas e 
poucos fibroblastos

TI

TM

TA



VASOS SANGÜÍNEOS
Veias Médias

Veia média
• Túnica íntima é formada por 
um endotélio achatado com 
membrana basal e uma delgada 
camada de tecido conjuntivo 
subendotelial contendo fibras 
musculares lisas
• Túnica média é composta por 
várias camadas de fibras 
musculares lisas
• Túnica adventícia é bem 
desenvolvida e constitui a 
maior parte da parede

– Tecido conjuntivo frouxo 
contendo fibras colágenas, 
fibroblastos, vaso vasorum 
e fibras musculares lisas

Luz

TI
TM

TA

Sangue



VASOS SANGÜÍNEOS
Veias Grandes

Veia Cava InferiorTúnica íntima

Túnica média

Túnica adventícia

• As grandes veias têm um diâmetro maior que 10mm
• Pertencem a este grupo as veias cava, pulmonar, braquiocefálica, renal, esplênica e 
mesentéria superior
• Túnica íntima é constituída  por uma camada única de endotélio e uma camada  de 
tecido conjuntivo subendotelial contendo fibras musculares lisas
• Túnica média é pouco desenvolvida e delgada na maioria destas veias; tem músculo 
liso
• Túnica adventícia é extremamente espessa e bem desenvolvida e possui três zonas

–Zona mais interna é um tecido conjuntivo fibro-elástico denso
– Zona média contém principalmente feixes de fibras musculares lisas
– Zona mais externa é composta por rede grosseira de fibras colágenas e elásticas
– Vaso vasorum estão presentes em toda a adventícia



VASOS SANGÜÍNEOS
Veias - Válvulas

Sangue

Válvula

Válvulas:
• São características das veias 
nas quais o sangue se move 
contra a gravidade
• Permitem o fluxo de sangue 
em direção ao coração
• Impedem o fluxo na direção 
oposta

– As veias da extremidade 
inferior têm válvulas bem 
desenvolvidas
– Em geral não existem 
válvulas nas veias 
encefálicas e viscerais

Túnica Íntima

Túnica Media

Túnica Adventícia

Válvula



Veias Varicosas

Não-funcionamento das Válvulas
• Sangue estagnado nas veias
• Músculos não conseguem empurrar o 
sangue para cima
• Ocorre aumento da pressão venosa 
• Veias dilatam e entortam
• Veias superficias originam varicosas 

Causas:
• Condições que levam ao 
excesso de pressão nas 
pernas ou abdomen
• Gravidez

• Obesidade 

• Longo períodos em  pé

• Constipação crônica 

• Tumores

• Vida sedentária

Fatores:
• Idade
• Genétiica
• Injúria nas 
pernas
• Hormônios



Vasculite

Vasculite é um termo geral para um grupo de doenças 
que envolvem a inflamação dos vasos sanguíneos

Vasos sanguíneos de todos os tamanhos podem ser afetados
dependendo do tipo de vasculite :

AORTA CAPILLARIES

Setas: 
pequenos

vasos
sanguíneos no 

tecido
subcutêneo

com 
leucócitos

perivasculares

VASCULITE LEUCOCITOCLÁSTICA



Anemia Falciforme
➢ A anemia falciforme é causada pela 

mutação de um só nucleotídeo que resulta 
numa hemoglobina com valina ao invés de 
ácido glutamínico. 

➢ Em baixos níveis de oxigênio a valina 
promove a adesão das moléculas de 
hemoglobina que formam longa fibras.

➢ Estas fibras resultam na mudança de 
forma das hemácias (foice). 

➢ Estas hemácias se  agregam, o que 
dificulta a sua passagem pelos vasos

Esfregaço de Sangue

http://www.youtube.com/watch?v=9UpwV1tdxcs

http://www.youtube.com/watch?v=9UpwV1tdxcs

