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DEFINIÇÃO : processos patológicos que
alteram o fluxo sanguíneo, provocando
lesõesorgânicas e também a nível celular.

Circulação : distribuição de líquidos no
organismo pela ação coordenada entre o
coração (bomba propulsora), vasos
sanguíneose sistema linfático.
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EDEMA

ÅConceito: acúmulode líquido intersticial em

excessoemtecidosoucavidadesdo corpo.

ÅTipos:

Â INFLAMATÓRIO

ÂNÃO-INFLAMATÓRIO(HEMODINÂMICO)



Saída de água pela

parede vascular

EDEMA

Classificação
Â GENERALIZADO ou  LOCALIZADO 

Â ANASARCA ïedema generalizado, com 
infiltração acentuada de tecido subcutâneo.

Â Edemas cavitários

Ã HIDROTÓRAX ïna cavidade pleural;

Ã HIDROPERICÁRDIO ïna cavidade pericárdia;

Ã HIDROPERITÔNIO ïna cavidade peritonial;

Ã HIDRARTRO ïna cavidade articular;

Â Aumento da pressão

hidrostática;

Â Redução da pressão

osmótica do plasma;

Â Obstrução linfática;

Â Retenção de água e

sódio

Â Inflamação



HIDROTÓRAX

HIDROPERICÁRDIO

HIDROPERITÔNIO OU 

ASCITE 

Obstrução linfática ï
câncer 



EDEMA

Pode ser Exsudato ou Transudato



Hiperemia e Congestão 

Â Definição: Aumento da quantidade de sangue (não do fluxo sanguíneo) no

interior de vasos de um órgão.

Â Pode ser ativa ou passiva, aguda ou crônica.

Â É O EXCESSO DE SANGUE EM UM ÓRGÃO.

1. fisiológicas

quando há necessidade de maior irrigação
Exemplos :

- músculos esqueléticos durante exercício ;
- mucosa gástrica durante digestão ;
- Cérebro durante o estudo

2. patológicas

exemplo : inflamação aguda (apendicite
aguda) - vasodilatação arteriolar por
liberação de mediadores químicos
(histamina, cininas , prostaglandinas) .



HIPEREMIAATIVA

aumentoda quantidadede sangueno interiordosvasosde um

órgão/tecido,causadopor umadilataçãoarteriolarðmecanismoativo

CONGESTÃO/HIPEREMIAPASSIVA

diminuição da drenagem venosa (diminuição do fluxo

sanguíneo)



Â Processo passivo

Â Retorno venoso insuficiente

Â Local vermelho-azulado 

(cianótico)

Å Congestão
- Quando há dificuldade no retorno venoso de

um determinado órgão .

* Causas :
1. Compressão extrínseca de uma veia :

(tumores, hematomas, etc)

2. Obstrução intrínseca de uma veia (trombose
venosa, ou propagação de tumores dentro de
veias) :



HEMORRAGIA

saída de sangue dos vasos sanguíneospara o exterior

(interstício)oupara cavidadespré-formadas

Externaðsangueextravasa (fezes,menstruação,urina, vômitos,soluções

de continuidade

Internoðcavidadespré-formadas
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Hemorragia

PúrpuraPetéquia Equimose



Hematoma

Em cavidades do corpo

ÂHemotórax

ÂHemopericárdio

ÂHemoperitônio

ÂHemartrose



Consequências

dependedo vaso,do local,do órgão

Hipovolemia

Isquemialocal(extravasandosangue)

Morte
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Â Trombose

Maiscomumnasveiasðmembrosinferiores

Excessode procoagulantese sedentarismo(sanguecirculacommenos

velocidade)

Favoreceagregaçãode plaquetas

e formacoágulo(estável)

Â Embolia

Trombosesoltae cai na correntesanguinea

Emboliapulmonarðpode levar a mortepelo formaçãode EDEMA



EMBOLIA
A obstrução ocorre geralmente após uma ramificação quando o
diâmetro vascular fica menor do que o do êmbolo.



INFARTO

É uma área de necrose isquêmica causada pela oclusão do 

suprimento arterial ou drenagem venosa em um determinado 

tecido.

99% dos infartos resultam de eventos trombóticos ou 

embólicos de oclusão arterial



CHOQUE = colapso circulatório
¸ Caracterizado pela incapacidade do sistema circulatório de manter

irrigação sanguínea adequada à microcirculação ð suprimento

inadequado de órgãos vitais .

¸ Pode desenvolver -se após qualquer agressão grave sobre a
homeostasia corporal, seja ela uma hemorragia, um traumatismo

grave, uma queimadura extensa, um infarto amplo do miocárdio,

uma embolia pulmonar ou uma sepse bacteriana .

Divido em categorias (tipos):

-Cardiogênicos

- Hipovolêmico

- Séptico 

-Anafilático
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