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Roteiro de Vascularização de MMSS 

Os vasos sanguíneos formam uma rede de tubos que transportam sangue do coração em 

direção aos tecidos do corpo e de volta ao coração. Os vasos sanguíneos podem ser divididos 

em sistema arterial e sistema venoso: 

Sistema Arterial: Constitui um conjunto de vasos que partindo do coração, vão se ramificando, 

cada ramo em menor calibre, até atingirem os capilares. Esses vasos são mais resistentes e por 

isso se preservam pós-dissecação. Podemos sentir uma artéria ao pressioná-la e sentir o 

fechamento da luz do vaso, ao soltarmos ela restaura sua forma. 

Sistema Venoso: Formam um conjunto de vasos que partindo dos tecidos, vão 

se formando em ramos de maior calibre até atingirem o coração. Esses vasos são menos 

resistentes e é raro vê-los pós-dissecação. Podemos sentir uma veia ao pressioná-la e sentir o 

fechamento da luz do vaso, ao 

soltarmos ela não restaura sua 

forma. 

Irrigação: 

Toda a irrigação dos membros 

superiores parte das artérias 

subclávias. 

Dentro da irrigação existem 6 

artérias principais: 

No braço: 

- Axilar e Braquial 

No antebraço: 

- Radial e Ulnar 

Na mão: 

- Arco Palmar Superficial e Arco 

Palmar Profundo 

 

Drenagem: 

Toda a drenagem dos membros superiores precisa desembocar nas veias subclávias e assim 

retornarem para o coração.  

Para a irrigação vamos fazer uma divisão. 

Vascularização Superficial (aqui vamos memorizar 3 veias importantícimas): 

- Veia cefálica (lembrar de Céu), veia Basílica (lembrar de base) e veia mediana. 

- Aqui lembrar também das veias digitais (dos dedos) e dos plexos venosos dorsal e palmar 

(que drenam o sangue na mão). 



 

Vascularização Profunada: 

Curiosidade: As veias profundas recebem o mesmo nome das artérias que elas acompanham. 

No braço No antebraço Na mão 

Axilar e Braquial Radial e Ulnar Os Arcos Palmares Superficial e Profundo 

 

 

Linfáticos 

Á rede de vasos linfáticos é 

extremamente ramificada e para o 

membro superior é preciso saber que 

quanto mais próximo da dão (distal) 

mais vascularização e menor o calibre 

dos vasos. A medida que vai se 

aproximando do ombro (proximal, 

menor o número de vasos e maior seu 

calibre. 

No membro superior também se 

encontra 3 conjuntos de gânglios 

linfáticos: 

- Gânglios Cubitais 

- Gânglios Axilares 



- Gânglios Deltopeitorais 

 



 


