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Histologia dos Vasos Sanguíneos 

                           

Os vasos sanguíneos são formados pelas túnicas íntima, média e adventícia, que, de forma generalizada, podem 

assim ser descritas: 

 Túnica íntima: constituída pelo endotélio, pela camada subendotelial de tecido conjuntivo frouxo com 

células musculares ocasionais e pela lâmina elástica interna, de material elástico; 

 Túnica média: que possui tecido elástico ou tecido muscular liso. O tecido elástico é composto por várias 

lâminas elásticas, produzidas por células musculares lisas. As lâminas elásticas são fenestradas, permitindo a 

difusão dos nutrientes. Há ainda, secretadas pelas células musculares, fibras colágenas, reticulares e 

elásticas, proteoglicanas e glicoproteínas. Pode haver a presença da lâmina elástica externa, de material 

elástico; 

 Túnica adventícia: composta por tecido conjuntivo denso não modelado e tecido conjuntivo frouxo, o qual 

se continua com o conjuntivo frouxo do órgão onde o vaso está inserido. Possui fibras colágenas e elásticas e 

proteoglicanas sintetizadas pelos fibroblastos. Pode conter feixes musculares dispostos longitudinalmente. 

Há a presença de nervos, capilares linfáticos e pequenos vasos sanguíneos, denominados vasa vasorum, isto 

é, vasos dos vasos, que desempenham função nutridora. 

Constituintes dos Ramos Arteriais e Venosos 

 



Como diferenciar artérias de veias? 

De modo geral não é muito difícil diferenciar estes vasos um do outro. É necessário examiná-los com 
atenção e usar principalmente os seguintes critérios: 
  
1 - O calibre e espessura dos vasos. 
No caso de um par de artéria e veia que correm juntos um certo trajeto, é fácil comparar seu calibre e espessura da 
parede: 
- A artéria tem parede mais espessa, seu diâmetro externo é menor e a luz é mais estreita. 
- A veia tem parede mais delgada, seu diâmetro externo é maior e sua luz é mais ampla. 
 

 
  
2 - A espessura das túnicas. 
- De modo geral, as artérias têm a túnica média mais espessa que a túnica adventícia. 
- De modo geral, as veias têm a túnica adventícia mais espessa que a túnica média. 
  
Outros critérios que auxiliam a diferenciação: 
- As artérias têm uma lâmina elástica interna durante quase todo o seu trajeto, o que não existe nas veias. 
- Os vasa vasorum existem em maior quantidade nas veias que nas artérias e nas veias mais calibrosas existem na 
túnica adventícia e também na túnica média. 
 

Anatomia 
 

Artérias do Pescoço e Cabeça 
 
 As artérias vertebrais direita e esquerda e as artérias carótida comum direita e esquerda são responsáveis 
pela vascularização arterial do pescoço e da cabeça. 
 

 



 Antes de entrar na axila, a artéria subclávia dá um ramo para o encéfalo, chamada artéria vertebral, que 
passa nos forames transversos da C6 à C1 e entra no crânio através do forame magno.  
 

 
 

As artérias vertebrais unem-se para formar a artéria basilar (supre o cerebelo, ponte e ouvido 

interno), que dará origem as artérias cerebrais posteriores, que irrigam a face inferior e posterior do cérebro. 

 
 

Na borda superior da laringe, as artérias carótidas comuns se dividem em artéria carótida externa e artéria 
carótida interna. 

 



 

A artéria carótida externa irriga as estruturas externas do crânio.  

 

A artéria carótida interna penetra no crânio através do canal carotídeo e supre as estruturas internas do 

mesmo.  

Os ramos terminais da artéria carótida interna são a artéria cerebral anterior (supre a maior parte da face 

medial do cérebro) e artéria cerebral média (supre a maior parte da face lateral do cérebro). 

 

 



 

Resumo de Irrigação Encefálica 

 



Veias do Pescoço e da Cabeça 

As veias jugulares externa e interna são as duas principais veias que drenam o sangue da cabeça e do 
pescoço. 

 

As veias jugulares externas são mais superficiais e drenam, para as veias subclávias, o sangue da região 
posterior do pescoço e da cabeça. 

As veias jugulares internas profundas drenam a porção anterior da cabeça, face e pescoço. 

 



As veias do cérebro dispõem-se em dois sistemas: sistema venoso superficial e sistema venoso profundo: 

 Sistema Venoso Superficial – Drenam o córtex e a substância branca subjacente. Formado por veias 
cerebrais superficiais (superiores e inferiores) que desembocam nos seios da dura-máter. 

 Sistema Venoso Profundo – Drenam o sangue de regiões situadas mais profundamente no cérebro, tais 
como: corpo estriado, cápsula interna, diencéfalo e grande parte do centro branco medular do cérebro. A 
veia mais importante deste sistema é a veia cerebral magna ou veia de Galeno, para a qual converge todo o 
sangue do sistema venoso profundo do cérebro. 
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