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Artérias 
 
 Como as artérias participam ativamente da circulação 
sanguínea, suas paredes devem possuir certa flexibilidade 
elástica, pois transportam e propagam o sangue para todo o 
organismo. 

 
 Do ventrículo esquerdo, sai a artéria aorta, cujas ramificações 
originarão, direta ou indiretamente, todas as artérias da 
circulação sistêmica. As partes da aorta são: ascendente, arco da 
aorta e descendente. 
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Parte ascendente da aorta 
 
Origina-se perto da valva da aorta e termina no arco da aorta.  
 

Nessa parte, a artéria é denominada aorta ascendente e seus 
ramos são as artérias coronárias direita e esquerda. Apesar de o 
sangue fluir constantemente nas câmaras do coração, ele não 
supre as necessidades do músculo cardíaco; são as artérias 
coronárias que irrigam o miocárdio. A artéria coronária direita 
divide-se em artérias do nó atrioventricular, marginal direita e 
interventricular posterior.  
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Irriga o nó sinoatrial, o átrio direito, o ventrículo direito e o nó 
atrioventricular. A artéria coronária esquerda dá origem às 
artérias circunflexa, marginal esquerda e interventricular anterior. 
Irriga o ventrículo esquerdo, parte do ventrículo direito e o septo 
interventricular.  
 

Arco da aorta  
 

Situa-se entre as pastes ascendente e descendente da aorta e dá 
origem a três grandes ramos arteriais:  
■ Tronco braquiocefálico: bifurca-se em carótida comum direita 
(irriga lado direito - pescoço e cabeça) e subclávia direita (irriga o 
membro superior direito). Da subclávia sai artéria vertebral 
direita 
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■ Carótida comum esquerda: irriga o lado esquerdo do pescoço 
e da cabeça. No nível da mandíbula, cada artéria carótida divide-
se em carótida externa (irriga as áreas superficiais do couro 
cabeludo, face e pescoço) e interna (fornece a maior parte do 
sangue do encéfalo)  
■ Subclávia esquerda: irriga o membro superior esquerdo e 
origina a artéria vertebral esquerda para irrigar o lado esquerdo 
da cabeça.  
 
As artérias vertebrais direita e esquerda irrigam o encéfalo e, ao 
penetrar no crânio, unem-se para formar a artéria basilar.  
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A artéria basilar possui ramos que se comunicam, por 
anastomose, com os ramos das carótidas internas, e essa 
anastomose forma um círculo na base do crânio chamado círculo 
arterial do cérebro. De cada artéria subclávia originam as artérias 
mamárias direita e esquerda, que irrigam o tórax. A continuação 
da artéria subclávia é a axilar, e no braço passa a chamar-se 
braquial; na altura do cotovelo, essa artéria se bifurca em radial 
e ulnar.  
 
Parte descendente da aorta  
 

A parte descendente da aorta está localizada entre o arco da 
aorta e o diafragma.  
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Artéria torácica é importante ramo da aorta = junto outros 
ramos irriga as paredes e o conteúdo da cavidade torácica. Os 
músculos intercostais são irrigados pelas artérias intercostais. Da 
aorta abdominal, originam-se as artérias:  
■ Tronco celíaco: ramifica-se em gástrica (irriga o estômago e o 
esôfago), hepática (irriga o fígado, vesícula biliar, pâncreas e 
parte do estômago) e esplênica (irriga o baço e parte do 
estômago)  
■ Mesentérica superior: irriga o intestino delgado e parte do 
intestino grosso  
■ Mesentérica inferior: irriga o intestino grosso a partir do colo 
transverso  
■ Renais direita e esquerda: irrigam o rim correspondente. 
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Na parte terminal aorta abdominal, divide 
em ilíacas comuns D e E, que irrigam 
peritônio. Cada ilíaca divide em interna e 
externa que irrigam paredes e conteúdo 
da cavidade pélvica. Na altura da região 
inguinal, artérias ilíacas comuns direita e 
esquerda passam a chamar femoral e 
irriga coxa. No joelho, passa a chamar 
poplítea, que divide em tibial anterior e 
posterior, que originam artérias que 
irrigarão pé. Artéria tibial anterior passa a 
chamar artéria dorsal do pé. 


