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Estrutura e função dos vasos sanguíneos
Parede do vaso sanguíneo

Túnica intima:

– Revestimento endotelial 

Túnica media:

– Composto de tecido elástico e musc liso (quanto 

maior o calibre mais tecido elástico)

Túnica adventícia:

– Externa formada por tecido conjuntivo resistente
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Estrutura e função dos vasos sanguíneos
artérias arteríolas e capilares

Artéria:

– Parede espessa

– Túnica intima (endotelial)

– Túnica media (musc. liso e tecido elástico)

– Túnica adventícia (tecido conectivo denso)

– Função de condutância

Arteríola:

– Três túnicas com predomínio de musc liso

– Função de resistência

Capilar:

– Uma camada de endotélio

– Função e troca
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Estrutura e função dos vasos sanguíneos
vênulas e veias

Vênula:

– Fina com pouco tecido elástico e musc liso

– Função de capacitância

Veia:

– Três túnicas (intima, media e adventícia)

– Válvulas

– Função de capacitância
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Capilares
Não são visíveis nos exames de imagem 
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Artéria, capilar e veia
resumo da diferença estrutural
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Sistema linfático 

Linfa: 
Liquido claro composto de 

eletrólitos, água, resíduos do 

metabolismo celular e ptns do 

interstício.
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Sistema linfático 

A linfa do MSD, lado dir. da cabeça, 

pescoço e tórax drena para os capilares e 

ducto linfático dir. que desemboca na veia 

subclávia dir.

O ducto torácico drena o restante do corpo 

e desemboca na veia subclávia esq.
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Doença do sistemas venoso e linfático 
Varizes e Linfedema
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Pressão arterial 
Variação da pressão arterial e venosa

Vasos de condutância

Vasos de resistência

Vasos de troca

Vasos de capacitância
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Sistema venoso da VCS

Veias superficiais:

– Veia cefálica

– Veia basílica

– Veia intermédia

– Veia jugular externa

Veias profundas:

– Veia subclávia

– Veia jugular interna

– Veia braquiocefalica

– Veia ázigos
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Sistema venoso da VCI

Principais tributarias da VCI

Veias safenas magnas

Veia porta
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Vasos relacionados ao

sistema venoso da VCI

Veias safenas magnas

Veia porta

AngioRM

Flebografia
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Vasos relacionados ao

Sistema arterial

AngioTC
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Artérias carótidas comuns 
(grego karoun que faz dormir)

Bifurca na altura de C4

Ramos:

Carótida interna

Carótida externa

AngioTC 16

Angio RM



Triângulo carotídeo     

M. Esternocleidomastoide

M. Omohioide 

M. Estilohioide e Digástrico

Bainha carotídea

Fáscia cervical profunda

Veia jugular, nervo vago e artéria 

carótida

Bulbo ao nível de C4 
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Para você palpar

Artérias carótidas comuns



Artéria carótida comum
Ramos principais
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Carótida externa (ramos)

Angiografia
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Artéria carótida interna

Ramos intra cranianos:

– Art. Oftálmica

– Art. Coroidéia anterior

– Art. Cerebral anterior

– Art. Cerebral media

– Art. Comunicante post. 

Angiografia
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BULBO  CAROTIDEO

Artérias carótidas interna e externa

Angiografia normal
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Tumor glomico 



CARÓTIDA 

INTERNA ESQ 

>75%

Arterias carotidas

Doenca arterial
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AngioRM

Não vê cálcio

Angioplastia



Artéria carótida com placa ulcerada

Eco Doppler

RM
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Doença arterial



Coração
artérias e veias

Artérias coronárias dir. e esq: tem origem na Aorta ascendente (seio aórtico) 

e irrigam o miocárdio.

AngioTC 3D
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Coração 
Artérias pulmonares

AngioTC 3D

TC do tórax
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Coração 
Veias pulmonares

AngioTC

Átrio esq.
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Ventrículo 

esq.

Átrio esq.

Artérias e veias

pulmonares

Angio TC



Coração (Artérias pulmonares)
relações brônquicas
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Aorta torácica (ascendente e descendente)

AngioTC

Arteriografia 28



ARCO   AÓRTICO

2-TRONCO 

3-CAROTIDA ESQ

4-SUBCLAVIA ESQ

5-CAROTIDA DIR

6-SUBCLAVIA DIR

7-TORACICA INTERNA

8-VERTEBRAL

9-MAXILAR

Angiografia
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Arco aórtico
Tronco braquiocefálico

Posterior a veia braquiocefalica.

Primeiro ramo e a art. Tireóidea ima

Bifurca em carótida comum direita e subclávia direita 

Angiografia
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Artéria subclávia

Origem:

– Art. Braquiocefálica e arco aórtico (esq.)

Ramos:

– Art. Vertebral

– Art. Torácica interna

– Tronco tireocervical

– Tronco costocervical

– Art. escapular dorsal

– Torna-se art. Axilar a partir do bordo lateral da 1 costela
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Tronco braquiocefálico 

Artéria subclávia direita

AngioTC
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Artérias subclávias
Artérias torácicas internas

Origina:
Art. Intercostais anteriores

Art. Epigástrica superior

Art. Mamarias 
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Aorta torácica (descendente)

Cateter na aorta
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AngioRM

RAMOS:
Artérias coronárias

Tronco braquiocefálico 

Carótida esquerda

Artéria subclávia esquerda

Artérias intercostais posteriores

Artéria esofágica

Artérias traqueais

Artérias brônquicas

Artérias frênicas superiores



Artérias brônquicas

Origem:

– Aorta torácica

Angiografia
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Doença arterial aneurismática 
(como se forma)

Hemorragia na camada media
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Tipos



Doença arterial 
Trombo na parede da aorta (mural)
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Doença arterial 
(dissecção)
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http://radiographics.rsnajnls.org/cgi/content/full/20/1/107/F16A


Artéria aorta abdominal

Ramos:
– Artéria frênica inferior

– Tronco celíaco

– Artéria mesentérica superior

– Artéria supra renal média

– Artérias renais

– Artérias gonadais

– Artérias lombares

– Artéria mesentérica inferior

– Artéria sacral média

– Artéria ilíaca comum
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Artéria aorta abdominal (relações)
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Artéria aorta abdominal

AngioTC

41



Tronco celíaco
Veia celíaca....

Ramos:

– Artéria gástrica esquerda

– Artéria hepática comum

– Artéria esplênica

AngioTC 3D

42



Tronco  celíaco
Arterias hepatica comum e esplenica

Angiografia

AngioTC
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Artéria  mesentérica superior

AngioTC

Responsável pela irrigação sanguínea de parte do pâncreas, 

todo o intestino delgado (exceto parte do duodeno), e de 

parte do intestino grosso.
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https://pt.wikipedia.org/wiki/P%C3%A2ncreas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Intestino_delgado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Duodeno
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ARTÉRIA  MESENTÉRICA SUPERIOR

5-6-7-Ramos jejunais, ileais e ileocolica

9-Cólica media

8-Cólica direita
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Artéria  mesentérica superior
circulação colateral

Os ramos médio, direito e ileocecal anastomosam-se para formar a artéria 

marginal ao longo da borda interna do colon. Esta artéria é completada por ramos 

vindos da artéria cólica esquerda, a qual é ramo da artéria mesentérica inferior.
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http://radiographics.rsnajnls.org/content/vol22/issue4/images/large/g02jl07g2c.jpeg
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Art%C3%A9ria_marginal&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Colo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Art%C3%A9ria_c%C3%B3lica_esquerda
https://pt.wikipedia.org/wiki/Art%C3%A9ria_mesent%C3%A9rica_inferior


Arcada duodenal 
(fluxo entre as artérias Pancreatoduodenal inferior para a superior e 

gastroduodenal)
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http://radiographics.rsnajnls.org/content/vol22/issue4/images/large/g02jl13g3x.jpeg


Doença aneurismática 
artéria mesentérica superior
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Vascularização do rim

O rim é suprido pela artéria renal, que se divide em ramos 
anterior e posterior que dão origem as artérias segmentares. 

As artérias segmentares, dão origem às interlobares, que na 
junção corticomedular formam as artérias arqueadas e 
posteriormente as interlobulares.

Dessas artérias surgem as arteríolas aferentes, que formam os 
capilares dos glomérulos, que em seguida, confluem-se para 
formar a arteríola eferente.

A arteríola eferente dá origem aos capilares peritubulares e 
arteríolas retas, responsáveis pelo suprimento arterial da 
medula renal.
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Artéria renal

Angiografia
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ARTÉRIAS RENAIS

AngioTC 3D

AngioRM

AngioTC
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Doença ateromatosa

Estenose das artérias renais 

52

Angio RM



ARTÉRIA MESENTÉRICA INFERIOR

Ramos:
– Cólica esquerda

– Sigmoidéia

– Retal superior 
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http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cb/Gray537.png


Artéria mesentérica  inferior

3-Cólica esq.

7-Sigmóide

9-Retal superior 54
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Artéria ilíaca interna
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Artéria ilíaca interna

Ramos:
– Artéria ileolombar

– Artéria sacral

– Artéria obturadora

– Artéria umbilical

– Artéria uterina ou deferente

– Artéria vesical inferior

– Artéria retal média

– Artéria pudenda interna

– Artérias glúteas
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ARTÉRIA  ILÍACA  INTERNA

3-Sacral

4-Ileo-lombar

6-Glutea superior

8-Obturadora

8

4

3
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Artéria ilíaca externa
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Termina no anel femoral. 

Emite ramos colaterais denominados de artéria circunflexa ilíaca 

profunda, artéria pudenda externa e artéria epigástrica inferior.

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Anel_femoral&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Art%C3%A9ria_circunflexa_il%C3%ADaca_superficial&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Art%C3%A9ria_pudenda_externa&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Art%C3%A9ria_epig%C3%A1strica_inferior
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Identifique as estruturas

AngioRM



Identifique as estruturas
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Angio RM



Identifique as estruturas
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TC da pelve (períneo)
Angio RM (pelve e coxas)



Fim 
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