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Resumo 
Hemostasia é o conjunto de processos que faz com que o sangue se mantenha 

circulando nos vasos sanguíneos, livre de coágulos. Tampão é toda solução que 

impede que ocorram variações bruscas de pH em uma determinada faixa quando é 

adicionado ácido ou base ao meio. Objetivo é compreender os mecanismos que 

ocorrem no processo de coagulação sanguínea. Foi utilizada revisão literária. Onde 

ocorre a Organização fibrosa do coágulo sanguíneo e em seguida é iniciado o 

processo de Coagulação Sanguínea. 
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Abstract 
Hemostasis is the set of processes that causes the blood to remain circulating in the 

blood vessels, free of clots. Buffer is every solution that prevents abrupt variations in 

pH in a certain range when acid or base is added to the medium. Objective is to 

understand the mechanisms that occur in the process of blood coagulation. Literary 

review was used. Where the fibrous organization of the blood clot occurs and then 

the Blood Coagulation process is started. 
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Introdução 

Hemostasia é o conjunto de processos que faz com que o sangue se 

mantenha circulando nos vasos sanguíneos, livre de coágulos. A hemostasia é 

dividida em 3 etapas (GUYTON, 2006). 

Hemostasia primária: Ocorre quando há uma lesão no endotélio vascular, 

em resposta a isso ocorre uma vasoconstrição, com a finalidade de diminuir o fluxo 

sanguíneo. Em seguida as plaquetas irão se agregar uma as outras, formando-se 

assim o tampão plaquetário.  

Hemostasia secundária: ativação dos fatores de coagulação, formando ao 

final uma rede de fibrina; evitando-se assim um futuro sangramento. 

Fibrinólise: Ocorre a dissolução do coágulo de fibrina, para que o sangue 

volte a circular novamente. 

Sistema Tampão 
Tampão é toda solução que impede que ocorram variações bruscas de 

pH em uma determinada faixa quando é adicionado ácido ou base ao meio. Se 



acrescentar íons e hidrogênio irá aumentar prótons, se move para esquerda menor 

chance de se juntar com bicarbonato, formando ácido carbono e água com isso não 

forma uma grande variação de pH (TORTORA; GRABOWSKI, 2002). O tampão de 

plaquetas por si mesmo pode parar por completo uma perda de sangue, caso a 

lesão muito externa é necessário um coagulo de sangue (SILVERTHORN, 2010). 

 
Objetivo 

Compreender os mecanismos que ocorrem em um processo de 
coagulação sanguínea. 
 
Metodologia 

Foi utilizado revisão bibliográfica. 
 
Resultados e discussão 
 Organização fibrosa do coágulo sanguíneo 

Com a formação do coágulo, ele pode fazer uma de duas coisas. Ser 

ocupado por fibroblastos e formar um tecido conjuntivo pelo coágulo, ou pode se 

dissolver. O mais comum é a ocupação por fibroblastos, que começa horas depois 

do coágulo (GUYTON, 2006). 

Coagulação Sanguínea 
Quando vaso sanguíneo é lesionado ou rompido é associanado uma 

cadeia de reações químicas que impedem uma hemorragia, imediatamente após a 

ruptura acontece a vasoconstrição, ou seja, uma contração na parede do tecido 

endotélio, procedendo pelas plaquetas fator de grande importância na coagulação 

sanguínea, o contato  dessas células  com as fibras de colágeno na superfície do 

tecido extra vascular provoca uma dilatação das plaquetas e elas se aderem as 

fibras através da liberação de grânulos alfa que possuem fatores ativos, secretando 

grandes quantidades de ADP e tromboxano que trabalham ativando outas plaquetas 

vizinhas, formando um tampão plaquetário, existe uma grande quantidade de íons 

cálcio nos trombócitos que ativa a protrombina em trombina(fator estabilizador de 

fibrina ativado) causando uma polimerização das moléculas de fibrinogênio em fibras 

de fibrinas, formando o coagulo propriamente dito (SILVERTHORN, 2010). 



 
Figura 1: Reações químicas que impedem uma hemorragia. 
Fonte: http://www.medicinageriatrica.com.br/tag/tempo-de-protombina-tp/ 

O ativador da protrombina dá-se a por duas vias extrínseca que se inicia 

no trauma do vaso sanguíneo e outros tecidos e a via intrínseca ocorre dentro do 

vaso sanguíneo, ativando vários fatores (GUYTON, 2006). A ausência da vitamina K 

provoca uma diminuição da protrombina produzida no fígado, influenciando no 

processo da coagulação onde aumenta o sangramento vascular (TORTORA; 

GRABOWSKI, 2002). 

Conclusão 

Foi possível através de revisão literária o compreendimento dos 

mecanismos que desencadeiam os processos envolvidos na coagulação sanguínea 

e na formação de trombos. 

 

Referencias 

GUYTON, A. C. Tratado de Fisiologia Médica. Rio de Janeiro. Ed. Elsevier Editora 
Ltda, 2006. 
 
SILVERTHORN, Dee Unglaub. Fisiologia humana: uma abordagem integrada. 
Artmed editora, 2010. 
 
TORTORA, G. S.; GRABOWSKI, S. R. Princípios de anatomia e fisiologia. Rio de 
Janeiro, Guanabara Koogan, 2002. 


