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PREFÁCIO 

 

O presente livro Caminhos da Anatomia é fruto 

de um projeto de Extensão, realizado no ano de 2020, 

intitulado Estudo da Toxina Botulínica Tipo A: interação 

com universidade, pesquisa e sociedade, vinculado ao 

Departamento de Odontologia Restauradora, do Centro 

de Ciências da Saúde, da Universidade Federal da 

Paraíba (UFPB), cuja equipe é composta por docentes e 

discentes de cursos da área de saúde da UFPB, do Centro 

Universitário de João Pessoa, das Faculdades Nova 

Esperança e Cirurgiões-Dentistas graduados pela UFPB. 

Em saúde, a utilização da Toxina Botulínica Tipo 

“A” tornou-se um dos procedimentos injetáveis mais 

populares do mundo, com objetivo de modificar a 

evolução de doenças e modular o processo fisiológico do 

envelhecimento. A utilização desse fármaco, assim 

como qualquer outro procedimento clínico em 

humanos, por primícias, requerem um conhecimento 

minucioso da anatomia, fato que motivou a elaboração 

dessa obra. 



A Anatomia exige árdua dedicação dos 

estudantes para que aprendam todos os nomes e 

informações de estruturas, com complexas conexões, 

representando assim um enorme desafio. As 

dificuldades e obstáculos enfrentados no aprendizado 

efetivo da anatomia podem despertar, nos discentes, 

sentimento de impotência e desânimo, que devem ser 

superados. Nesse contexto, apresentações didáticas 

inovadoras do conhecimento anatômico, apoiadas nos 

recursos tecnológicos, representam uma alternativa 

motivadora para o estudo. 

O presente e-book compõe um guia didático do 

estudo da anatomia, a partir da literatura atualizada, 

baseada em evidências científicas, enfatizando 

vascularização (artérias e veias), inervação e sistema 

muscular da região de cabeça e pescoço, conhecimento 

imprescindível para atuar clinicamente nessa área. 

Através de uma linguagem fácil, buscou-se 

estruturar um material que favoreça o processo 

didático-pedagógico, oferecendo suporte às atividades 

de ensino-aprendizagem e contribuindo para adquirir 



um conhecimento sólido e duradouro da anatomia da 

região de cabeça e pescoço. 

O e-book Caminhos da Anatomia está dividido em 

04 seções de estudo: Nervos, Artérias, Veias e Músculos. 

É perceptível o empenho, a dedicação e o amor 

impressos na execução dessa obra. Sentimentos de 

satisfação, contentamento e gratidão a Deus são 

despertados intensamente, pois, mesmo em meio à 

Pandemia pelo Novo Coronavírus, em um ano marcado 

por tantas dificuldades, obteve-se êxito na construção 

desse e-book. 

Espera-se que esse GUIA desperte boas 

percepções, estimule ações inovadoras e desenvolva um 

novo olhar para o estudo da Anatomia (Vascularização, 

Inervação e Sistema Muscular da Região de Cabeça e 

Pescoço). 

Aproveitem a oportunidade e boa leitura. 

Roseanne da Cunha Uchôa 

 

“Os que buscam a Deus nada lhes falta” 

(Salmo 33, 11) 
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CAPÍTULO 1 

Organização Geral do Sistema 

Nervoso 
 

Bárbara Rachelli Farias Teixeira 
Camila Beatriz Silva Nunes 

Jullyene Gomes Ferreira 
Otacílio José de Araújo Neto 

Roseanne da Cunha Uchoa 
 

O Sistema Nervoso corresponde a uma rede de 

comunicação constituída por bilhões de células 

nervosas, chamadas neurônios, que estão interligadas 

de forma organizada para promover a homeostase 

através do controle rápido do corpo. Esse sistema 

regula todas as atividades conscientes e inconscientes 

que são desempenhadas pelo organismo para a 

interação com o ambiente, através dos impulsos 

nervosos1,2. 

Devido à atuação em diversas funções, as suas 

intervenções ocorrem na ordem sensorial, integradora 

e motora. A percepção sensorial é desempenhada por 

neurônios especiais, que são os receptores sensitivos, 
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responsáveis por detectar os estímulos provenientes do 

meio interno ou externo do corpo e transformá-los em 

sinais neuronais. A função integradora envolve a 

comunicação intercelular realizada pelos circuitos 

neuronais para o processamento das informações 

sensoriais e a tomada de decisões. Enquanto a ordem 

motora promove a resposta ativa apropriada através de 

estruturas efetoras, como músculos ou glândulas1,3,4. 

Com base em critérios anatômicos, esse sistema 

pode ser dividido em Sistema Nervoso Central (SNC) e 

Sistema Nervoso Periférico (SNP) com suas estruturas 

relacionadas4 (Fluxograma 1).  
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Fluxograma 1: Sistema Nervoso, divisões e estruturas 

associadas. 

 

Fonte: Autores. 
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1 SISTEMA NERVOSO CENTRAL (SNC) 

 

O SNC está localizado dentro da cavidade 

craniana e da coluna vertebral, formado pelo encéfalo e 

pela medula espinhal, que são centros integradores da 

homeostase e das funções corporais. A organização de 

suas principais porções envolve a estrutura encefálica e 

suas divisões em cérebro, cerebelo e tronco encefálico 

(bulbo, ponte e mesencéfalo), bem como a estrutura da 

medula espinhal5,6. 

 

1.1 Encéfalo 

É o principal centro de processamento das 

informações, denominado centro do intelecto, e recebe 

influxos para a integração dos impulsos nervosos. Com 

isso, permite o armazenamento de informações, a 

produção de atividades motoras e a atuação sobre o 

comportamento e as emoções. O encéfalo é subdividido 

em cérebro, cerebelo e tronco encefálico 2,4. 
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1.1.1 Cérebro 

Representa a porção mais desenvolvida do 

encéfalo, situado na região anterior e superior da 

cavidade craniana, flutuando sobre o líquido 

cefalorraquidiano que o protege de impactos físicos e 

alterações imunológicas3,4. Tido como centro de 

controle e ajuste da maior parte das funções cerebrais e 

corporais, promove funções vitais referentes ao 

raciocínio, à atenção, à memória e aos níveis de 

consciência, garantindo a comunicação, a coordenação 

de habilidades e a análise de estímulos tanto dos órgãos 

internos, quanto da superfície corporal2,5,7. 

É subdividido em duas porções: o telencéfalo e o 

diencéfalo. O telencéfalo é composto pelo córtex 

cerebral com seus sulcos e giros, sendo a sede da 

inteligência para a formação do pensamento e 

planejamento2,6. Enquanto o diencéfalo contém núcleos 

nervosos relativos ao processamento sensitivo e 

motor4,5. O hipotálamo, tálamo e epitálamo são porções 

encontradas nessa estrutura com diversificadas funções 

(Quadro I). 
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Quadro I: Estruturas e principais funções encontradas 

no diencéfalo. 

 

 

 

Hipotálamo 

Controla a divisão autônoma do Sistema 

Nervoso; 

Regula as atividades corporais para a 

homeostase; 

Regula a sensação de saciedade, fome e 

sede; 
Regula a expressão de padrões emocionais 

como: dor, prazer, agressividade e raiva; 

Regula o ciclo circadiano relativo ao sono e 

vigília. 

 

Tálamo 

Auxilia na manutenção da consciência e do 

aprendizado; 

Regula as emoções e a memória; 

Atua no despertar. 

 

Epitálamo 

Contém a glândula pineal responsável pela 

liberação da melatonina, hormônio 

estimulador do sono. 
Fonte: Autores. 

 

1.1.2 Cerebelo 

Corresponde ao segundo maior órgão 

encontrado na estrutura encefálica. É uma estrutura 

foliácea localizada posteriormente ao tronco encefálico 

e inferiormente a porção posterior do telencéfalo4,6,8. É 

composto por dois hemisférios cerebelares (direito e 
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esquerdo)6,8. Tendo como função principal a 

coordenação de movimentos, além do controle da 

postura e do equilíbrio7,9. 

 

1.1.3 Tronco Encefálico 

É a porção mais caudal do encéfalo que permite 

a conexão entre a medula espinhal e as estruturas 

encefálicas6,8. É constituído por corpos de neurônios 

que se agrupam em núcleos e fibras nervosas, sendo 

localizado ventralmente ao cerebelo2,8,10. Nessa 

estrutura também fica a maior parte dos núcleos dos 

nervos cranianos9,10. Apresenta como porções: o bulbo, 

a ponte e o mesencéfalo com suas respectivas funções 

(Quadro II). 
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Quadro II: Estruturas e principais funções encontradas 

no tronco encefálico. 

 

 

Bulbo 

Atua como centro de controle da 

frequência e intensidade do batimento 

cardíaco; 

Promove o ajuste do ritmo da respiração; 

Controla os reflexos de deglutição, 

espirro, tosse, soluço e êmese; 

Ajusta as atividades musculares ao 

aprender novas habilidades motoras; 

Relacionado as sensações de tato, 

pressão e vibração, sensações gustativas, 

audição e equilíbrio. 

 

Ponte 

Controla a respiração junto ao bulbo; 

Promove a transmissão de impulsos 

nervosos para o cerebelo. 

 

 

Mesencéfalo 

Conduz impulsos nervosos das áreas 

motoras do cérebro para medula 

espinhal, ponte e bulbo; 

Atua como centro reflexo de atividades 

visuais relacionadas a objetos em 

movimento e/ou imagem estacionária; 

Retransmite os impulsos nervosos 

provenientes de receptores da orelha 

para o encéfalo; 

Regula o reflexo do susto a partir do 

movimento súbito da cabeça, olhos e 

troncos. 
Fonte: Autores. 



 

 

25 Organização Geral do Sistema Nervoso 

1.2 Medula Espinhal 

 

Conecta-se ao encéfalo pelo forame magno, 

sendo circundada pelos ossos da coluna vertebral8. É 

um importante centro de propagação dos impulsos 

nervosos do SNC para a periferia corporal, também 

promovendo a integração de reflexos4. É segmentada 

nas porções: cervical, torácica, lombar, sacral e coccígea, 

de onde partem 31 pares de nervos espinhais de 

natureza sensorial ou motora6,8 (Figura 1). 
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Figura 1: Segmentação da medula espinhal e nervos 

espinhais. 

 

 

Fonte: Netter, 2000. 
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2 SISTEMA NERVOSO PERIFÉRICO (SNP) 

 

 O SNP é a interface de comunicação e integração 

entre o ambiente e o SNC2,7,11. É constituído por fibras 

nervosas que se agrupam formando os nervos 

periféricos (nervos cranianos e nervos espinhais), além 

de gânglios nervosos7,10. A comunicação entre esse SNP 

e o SNC ocorre de maneira extensiva e permite que a 

transmissão de informações sensoriais e motoras para 

toda a extensão corpórea1,2,10. 

Considerando os seus componentes funcionais, o 

SNP pode ser dividido em Sistema Nervoso Autônomo 

(SNA) e Sistema Nervoso Somático (SNS). O SNA 

corresponde à porção involuntária relacionada à ação 

nervosa de controle sobre os músculos liso e cardíaco, 

além de glândulas exócrinas, endócrinas, vasos 

sanguíneos e tipos de tecido adiposo. E o SNS relativo à 

ação voluntária que promove o controle dos músculos 

esqueléticos e o processamento da sensação 

somática2,12.  

Os elementos funcionais presentes no SNP são os 

nervos periféricos, que consistem em um feixe de fibras 
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nervosas revestidas pelo tecido conjuntivo. Cada fibra 

nervosa corresponde a uma extensão de um neurônio 

presente dentro do córtex cerebral do SNC ou em 

gânglios do SNP4,5.  

 Esses neurônios são estruturas fundamentais para 

a transmissão de informações entre o SNC e todo o 

corpo. Considerando a sua característica de 

transmissão, podem ser enquadrados em neurônios 

aferentes (sensitivos) ou neurônios eferentes 

(motores)1,10. 

 Os neurônios aferentes promovem transporte de 

todas as informações obtidas pelo corpo, através de 

seus receptores sensitivos e sensoriais em direção ao 

SNC, por meio da propagação de seus impulsos 

nervosos. As sensações podem envolver a 

propriocepção ou serem mais específicas quando 

relacionadas aos órgãos sensoriais. Enquanto os 

neurônios eferentes são promotores da transmissão das 

informações processadas pelo SNC em direção à 

periferia, por exemplo, para a contração muscular ou 

secreção glandular1,2,10. 
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 Considerando as estruturas nervosas relacionadas 

ao SNP podemos observar as suas diversas 

características (Quadro III). 

 

Quadro III: Estruturas presentes no SNP e suas 

características. 

 

Nervos 

cranianos 

Em número de 12 pares; 

Inervam região de cabeça e pescoço; 

Atuam sobre órgãos torácicos e 

abdominais. 

Nervos 

espinhais 

Correspondem a 31 pares originados na 

medula espinhal; 

Inervam à região direita e esquerda do 

corpo. 

Gânglios 

nervosos 

Massas de tecido nervoso localizadas 

fora do encéfalo e da medula espinhal. 

Plexos 

entéricos 

Redes extensas de neurônios; 

Auxiliam na regulação do sistema 

digestório. 
Fonte: Autores. 

 

Dessa forma, o estudo dessas estruturas 

nervosas é fundamental para a compreensão das inter-

relações com as funções desempenhadas na região de 

cabeça e pescoço, indispensável a uma ação qualificada 
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do profissional de saúde nessa região do corpo levando 

em consideração as suas especificidades. 
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Os nervos cranianos, junto aos 31 pares de 

nervos espinhais, são componentes do Sistema 

Nervoso Periférico (SNP). Recebem essa denominação 

devido a sua origem no encéfalo, dentro do crânio, 

onde atravessam vários forames das estruturas 

ósseas1. 

A nomenclatura desses pares de nervos envolve 

a utilização de algarismos romanos, que indicam a 

sequência de suas saídas do tronco encéfalico1,2 

(Quadro I). 
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Quadro I: Nomenclatura dos nervos cranianos e sua 

origem. 

Fonte: Autores. 

Nomenclatura Origem 

PAR I – Nervo 
olfatório 

Bulbo olfatório (telencéfalo) 

PAR II – Nervo 
óptico 

Núcleo geniculado lateral (Tálamo) 

PAR III – Nervo 
oculomotor 

Núcleo de Edinger-Webstohal 
(Mesencéfalo) 

PAR IV – Nervo 

troclear 

Núcleo do nervo troclear 

(Mesencéfalo) 

PAR V – Nervo 

trigêmeo 

Núcleo principal e motor do nervo 

trigêmeo (Ponte) 

PAR VI – Nervo 

Abducente 

Núcleo do nervo abducente (Ponte)  

PAR VII – Nervo 

facial 

Núcleo do nervo facial (Ponte) e 

núcleo do trato solitário (Bulbo) 

PAR VIII – Nervo 

vestibulococlear 

Núcleos vestibulares e cocleares 

anterior e posterior (Ponte e Bulbo) 

PAR IX – Nervo 

glossofaríngeo 

Núcleo do trato solitário (Bulbo) 

PAR X – Nervo 

vago 

Núcleo ambíguo, núcleo posterior do 

nervo vago e núcleo do trato solitário 

(Bulbo) 

PAR XI – Nervo 

acessório 

Núcleo ambíguo (Bulbo) e medula 

espinhal (de C1 a C5) 

PAR XII – Nervo 

hipoglosso 

Núcleo do nervo hipoglosso (Bulbo) 
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Os 12 pares de nervos cranianos são: PAR I 

Nervo olfatório, PAR II Nervo óptico, PAR III Nervo 

oculomotor, PAR IV Nervo troclear, PAR V Nervo 

trigêmeo, PAR VI Nervo Abducente, PAR VII Nervo 

facial, PAR VIII Nervo Vestibulococlear, PAR IX Nervo 

glossofaríngeo, PAR X Nervo vago, PAR XI Nervo 

acessório, PAR XII Nervo hipoglosso (Figura 1). 

Esses nervos promovem a inervação da região 

de cabeça e pescoço; dentre suas características, 

podem ser apenas sensitivos, apenas motores ou 

mistos. Três pares de nervos cranianos (Par I, II e VIII) 

conduzem apenas axônios de neurônios sensitivos e, 

portanto, são chamados de nervos sensitivos. Cinco 

pares de nervos cranianos (Par III, IV, VI, XI e XII) 

contêm apenas axônios de neurônios motores que ao 

longo da trajetória deixam o tronco encefálico e são 

chamados de nervos motores. Enquanto os outros 

quatro pares de nervos cranianos (Par V, VI, IX e X) são 

nervos mistos, porque contêm tanto axônios de 

neurônios sensitivos, quanto axônios de neurônios 

motores1. 
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Deve-se considerar que os dois primeiros pares 

de nervos cranianos são apenas projeções do cérebro, 

responsáveis pela condução de informações sensitivas 

ao SNC e envoltos por meninges, contendo células 

exclusivas desse sistema, como oligodendrócitos e 

células da micróglia2,3. 

 

Figura 1: Pares de nervos cranianos. 

Fonte: Netter, 2000. 
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Os nervos cranianos podem conter neurônios 

aferentes e eferentes. A fibra aferente tem relação com 

os receptores periféricos de maneira a conduzir os 

estímulos obtidos na periferia do organismo em 

direção ao SNC2. A fibra eferente tem o papel de 

condução dos estímulos advindos do SNC para 

estruturas efetuadoras da periferia, como músculos e 

glândulas. 

Dessa forma, capacitam o organismo a 

interação com o ambiente, regulam o seu 

funcionamento e a sua percepção interna2,4. As fibras 

nervosas aferentes e eferentes podem ser subdivididas 

em somáticas e viscerais, gerais ou especiais, 

considerando as diferentes áreas de atuação e as 

funções correlatas (Quadro II). 

Uma visão geral das caraterísticas e função de 

cada par de nervo craniano pode ser observada no 

Quadro III. 
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Quadro II: Subdivisão das fibras nervosas aferentes e 

eferentes. 

Fibras Aferentes 

Somáticas 
Gerais 

Estímulos provenientes da 
pele e dos fusos musculares 
da m. estriada. 

PARES V, 
VII, IX, X 

Somáticas 
Especiais 

Estímulos provenientes da 
retina e do órgão da 
audição e do equilíbrio. 

PARES II, 
VIII 

Viscerais 
Gerais 

Estímulos provenientes das 
vísceras e dos vasos 
sanguíneos. 

PARES IX, 
X 

Viscerais 
Especiais 

Estímulos dos calículos 
gustatórios da língua e da 
mucosa olfatória. 

PARES I, 
VII, IX, X 

Fibras Eferentes 
Somáticas 

Gerais 
Inervação da musculatura 
estriada. 

PARES III, 
IV, VI, XII 

Viscerais 
Gerais 

Inervação da musculatura 
lisa das vísceras, músculos 
intrínsecos dos olhos, 
coração, vasos e glândulas 
salivares. 

PARES III, 
VII, IX, X 

Viscerais 
Especiais 

Inervação dos músculos da 
mímica, músculos da 
mastigação, faringe, parte 
do esôfago e arcos 
faríngeos. 

PARES V, 
VII, IX, X, 
XI 

Fonte: Autores. 
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Quadro III: Caraterísticas e função dos pares de 

nervos cranianos. 

NERVOS CRANIANOS 
Par Nervo Característica Função 

I Olfatório Sensitivo Olfato 
II Óptico Sensitivo Visão 

III Oculomotor Motor 
Movimentos dos olhos e 

pupilas 

IV Troclear Motor 
Movimentos dos olhos 
(apenas mm. oblíquo 

superior) 

V Trigêmeo Misto 
Sensibilidade da face e dos 

2/3 anteriores da língua 
 

VI Abducente Motor 
Movimento lateral dos 

olhos (apenas o mm reto 
lateral) 

VII Facial Misto 

Paladar nos 2/3 anteriores 
da língua 

Todos os músculos da 
expressão facial 

VIII 
Vestíbulo 

coclear 
Sensitivo Equilíbrio e audição 

IX 
Glosso 

faríngeo 
Misto 

Sensibilidade e paladar no 
1/3 posterior da língua 

Deglutição 

X Vago Misto 

Inervação aferente visceral 
Deglutição, fonação, 

inervação parassimpática 
das vísceras torácicas e 

abdominais 
XI Acessório Motor Movimentos do pescoço 
XII Hipoglosso Motor Movimentos da língua 

Fonte: Autores. 
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O próximo capítulo apresentará os nervos 

cranianos isoladamente quanto ao tipo, localização e 

função, contudo é mister não esquecer que são 

estruturas pareadas. 
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O nervo olfatório é o primeiro par de nervos 

cranianos (I), seguido do nervo óptico (II), nervo 

oculomotor (III), nervo troclear (IV), nervo trigêmeo 

(V), nervo abducente (VI). 

Os nervos cranianos I e II representam 

prolongamentos cerebrais e, portanto, não são nervos 

verdadeiros. Todos os demais pares de nervos 

cranianos possuem núcleos no tronco encefálico1,2.  

Os nervos cranianos emergem do nariz (I), do 

bulbo do olho (II) e do tronco encefálico (III, IV, V e VI). 

Dois nervos cranianos (I e II) conduzem apenas 

axônios de neurônios sendo chamados de nervos 

sensitivos. Três nervos cranianos (III, IV e VI) contêm 
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apenas axônios de neurônios motores à medida que 

deixam o tronco encefálico e são chamados de nervos 

motores. O nervo craniano V é um nervo misto, porque 

contém axônios de neurônios sensitivos e motores1. 

 

1 NERVO OLFATÓRIO (PAR I) 
 
1.1 Natureza 

Apresenta natureza exclusivamente sensitiva, 

transportando informações sensoriais especiais do 

olfato3. 

 

1.2 Função 

Apresenta função aferente visceral por conter 

axônios que conduzem impulsos nervosos para 

olfação, a sensação do olfato1,3. 

 

1.3 Trajeto 

Estende-se a partir da cavidade nasal pela 

lâmina cribriforme do osso etmoide até terminar no 

encéfalo, em massas pareadas de substância cinzenta 
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chamadas de bulbos olfatórios, na fossa anterior do 

crânio1,2. 

Os bulbos olfatórios correspondem à estação de 

retransmissão da via olfatória contendo glomérulos 

olfativos e que está claramente evidente na base do 

cérebro. Continuam-se posteriormente para a área do 

trato olfatório no córtex cerebral3 (Figura 1). 

 

Figura 1: Trato olfatório. 

 

Fonte: Netter, 2000. 
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1.4 Neurotransmissão 

As informações olfatórias são captadas através 

de fibras que se distribuem sobre uma porção especial 

da mucosa nasal, a mucosa olfatória, área integrante do 

epitélio da cavidade nasal em sua porção mais 

superior. 

Essas fibras do nervo olfatório estão 

distribuídas em fascículos individualizados e 

atravessam separadamente a lâmina cribriforme do 

osso etmoide para a condução dos impulsos olfatórios 

via fibras aferentes viscerais especiais2,3 (Figura 2). 

 

Figura 2: Nervo olfatório. 

 

Fonte: Netter, 2000.
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1.5 Acidentes 

Lesões da lâmina cribriforme podem danificar o 

envoltório meníngeo e os filamentos olfatórios, 

causando distúrbios do olfato e saída de liquor pelo 

nariz (“resfriado” após traumatismo cranioencefálico), 

expondo ao risco de uma infecção bacteriana 

ascendente com meningite2. 

A anosmia (falta de cheiro) ou disosmia 

(distorção no olfato) são indicativos de lesões 

importantes no nervo olfatório, que devem ser 

investigadas. O teste olfativo é um protocolo clínico 

para mensuração de alterações na percepção do odor 

e/ou de sua qualidade4. 

 

2 NERVO ÓPTICO (PAR II) 
 

2.1 Natureza 

Apresenta natureza exclusivamente sensitiva 

cujos axônios conduzem impulsos nervosos para a 

visão1,2. 
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2.2 Função 

É responsável pelo transporte de informações 

sensoriais advindas da visão através de fibras 

aferentes somáticas especiais. Apesar de existir várias 

partes dos olhos que permitem a detecção das 

imagens, a transmissão desses impulsos aferentes e, 

posterior reconhecimento e interpretação, são 

dependentes desse nervo2,3. 

A via do reflexo pupilar envolve a participação 

do nervo óptico e trato óptico, além do nervo 

oculomotor. Esse processo de constrição das pupilas 

ocorre para promover adaptação e proteção da retina, 

reduzindo a quantidade de luz que penetra nos olhos5. 

 

2.3 Trajeto 

Com origem na retina, o nervo óptico é 

constituído por um grosso feixe de fibras nervosas que 

emergem próximo ao polo posterior dos bulbos 

oculares e penetram no crânio a partir do canal óptico3 

(Figuras 3 e 4). 
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Os dois nervos ópticos, a partir do cruzamento 

parcial de suas fibras, fundem-se para formar o 

quiasma óptico. Posteriormente ao quiasma, formam-

se os tratos ópticos que em sua maioria terminam no 

núcleo geniculado lateral do tálamo para a 

interpretação dos estímulos visuais1,2 (Figura 5). 

 

2.4 Neurotransmissão 

Na retina, bastonetes e cones iniciam os sinais 

visuais, retransmitindo-os para as células bipolares e 

dessas às células ganglionares, alcançando o nervo, 

quiasma e o trato ópticos, terminando no tálamo, onde 

ocorre sinapse até a área visual primária do lobo 

occipital do córtex cerebral. Axônios percorrem o 

quiasma óptico, estendem-se até os colículos 

superiores do mesencéfalo, onde fazem sinapse com 

neurônios motores que controlam os músculos 

extrínsecos e intrínsecos do olho1,2. 
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Figura 3: Nervo óptico. 

 

Fonte: Rizzo, 2009. 

 

Figura 4: Canal óptico. 

 

Fonte: Netter, 2000.
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Figura 5: Cruzamento das fibras do nervo óptico. 

 

Fonte: Netter, 2000. 

 

 

2.5 Acidentes 

Existem vários processos patológicos que 

podem afetar o nervo óptico. Em lesões decorrentes de 

traumas, podem ter característica indireta sobre a 

região frontal ou direta sobre o próprio globo ocular1. 
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A neuropatia óptica isquêmica anterior (NOIA) 

é uma patologia que ocorre devido à interrupção do 

fornecimento de sangue ao nervo óptico, variando da 

isquemia até o enfarte com necrose. A sua gravidade 

envolve grau e duração da obstrução vascular. Lesões 

mais leves podem ocorrer com a interrupção 

temporária do fluxo sanguíneo, promovendo a perda 

da visão transitória. Lesões mais severas, provocam a 

perda permanente dos impulsos visuais5,6. 

Em casos de acidente do nervo óptico, o exame 

fundoscópico determinará a condição do disco óptico 

quanto à preservação ou não de suas características. 

 

3 NERVO OCULOMOTOR (PAR III) 
 

3.1 Natureza 

Apresenta uma natureza motora e é constituído 

por um complexo nuclear oculomotor que se apresenta 

com subnúcleos central, medial e lateral2,3,7. 
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3.2 Função 

A principal função é a motricidade ocular. O 

núcleo superior do nervo oculomotor (motor 

somático), através das fibras eferentes somáticas, 

promove inervação dos músculos reto superior 

(músculo extrínseco do bulbo do olho) e o levantador 

da pálpebra superior; enquanto o núcleo inferior 

(motor visceral ou de Edínger Westphal), através das 

fibras parassimpáticas eferentes e viscerais, inerva os 

músculos ciliares e esfíncter da pupila, músculo 

oblíquo inferior e o músculo reto inferior e medial1,3,7,8. 

(Figuras 6, 7 e 8). 

Axônios motores parassimpáticos estimulam os 

músculos circulares da íris a se contrair quando uma 

luz intensa estimula o olho, causando diminuição do 

tamanho da pupila (constrição)1. 
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Figura 6: Origem do nervo oculomotor. 

 

Fonte: Atlas de Neuroanatomia para Patologistas/UNICAMP. 

 

Figura 7: Núcleo oculomotor e núcleo de Edinger-

Westphal 

 

Fonte: Lourenço, Chaves, 2020.
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Figura 8: Nervo oculomotor. 
 

 

Fonte: Rohen, 2008. 

 

3.3 Trajeto 

Origina-se no mesencéfalo, a partir do sulco 

medial do pedúnculo cerebral, percorre a parede 

externa do seio cavernoso, acima dos outros nervos 

orbitais, em seguida, divide-se em dois ramos que 

entram na órbita através do Anel de Zinn3,7,8. 

 

3.4 Neurotransmissão 

Os impulsos parassimpáticos propagam-se de 

um núcleo mesencefálico (núcleo oculomotor 

acessório) para o gânglio ciliar, um centro de 
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transmissão sináptica para os dois neurônios motores 

da parte parassimpática da divisão autônoma do 

sistema nervoso. A partir do gânglio ciliar, alguns 

axônios motores parassimpáticos projetam-se para o 

músculo ciliar, responsável pelo ajuste da lente para a 

visão de objetos próximos do observador 

(acomodação).  

 

3.5 Acidentes 

Dependendo da extensão, a lesão nervosa pode 

ser completa ou isolada. As consequências de lesão 

completa, por paralisia dos músculos extrínsecos e 

intrínsecos do olho e do músculo levantador da 

pálpebra superior, incluem ptose (pálpebra caída), 

estrabismo (bulbos dos olhos sem alinhamento de 

maneira apropriada), diplopia (visão dupla), midríase 

(pupila dilatada) e perda do reflexo de acomodação 

(paralisia do músculo ciliar). As consequências de 

lesão isolada, por paralisia dos músculos extrínsecos e 

intrínsecos do olho, incluem restrição da motricidade 

da pupila ou do bulbo do olho1,2. 
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4 NERVO TROCLEAR (PAR IV) 
 

4.1 Natureza 

Apresenta natureza motora com fibras 

exclusivamente eferentes somáticas; é o menor nervo 

craniano e, por ser muito delgado, pode passar 

despercebido1,2,3. 

 

4.2 Função 

Fornecem suprimento motor de um único 

músculo, o músculo obliquo superior, que controla o 

movimento do bulbo do olho1,3. Controla a motricidade 

da abdução, depressão e rotação medial (interna) do 

olho9,10. 

 

4.3 Trajeto 

Apresenta trajeto intradural mais longo de 

todos os três nervos dos músculos do olho. Emerge da 

face posterior do tronco encefálico, circunda a ponte, 

percorre a parede lateral do seio cavernoso e entra na 

órbita pela fissura orbitária superior, fora do Anel de 

Zinn, em direção aos músculos do bulbo do olho1,2,3. 
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4.4 Neurotransmissão 

O núcleo do nervo troclear parte do 

mesencéfalo, cuja neurotransmissão alcança o 

músculo oblíquo superior ao qual fornece suprimento 

motor1 (Figuras 9 e 10).  

 

 

Figura 9: Origem do nervo troclear. 

 

Fonte: Silva, 2016. 
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Figura 10: Núcleo troclear e a relação com o músculo 

oblíquo superior. 

 

Fonte: Meneses, 2011. 

 

4.5 Acidentes 

É o único nervo craniano cujas fibras cruzam 

para o lado oposto. Em caso de lesão antes do seu 

cruzamento na linha mediana, ocorre paralisia dos 

músculos do olho no lado oposto da lesão; lesões após 

o cruzamento causam paralisia dos músculos do olho 

do mesmo lado. As consequências de lesão desse nervo 

incluem diplopia e desvio do olho afetado mais para 

cima e medialmente2. O movimento ocular limitado 

pode ser atenuado a partir de exercícios oculares. 
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5 NERVO TRIGÊMEO (PAR V) 
 
5.1 Natureza 

Trata-se de um nervo misto em que a sua maior 

porção, sensitiva, atua sobre a sensibilidade da face. A 

porção motora corresponde a motricidade de 

músculos da mastigação e pequenos músculos1,2,8.  

Como indica a sua nomenclatura, o nervo 
trigêmeo apresenta três ramos calibrosos: oftálmico, 
maxilar e mandibular que pertencem as regiões: olho, 
maxila e mandíbula, respectivamente3,8,11 (Figura 11). 

 
Figura 11: Nervo Trigêmeo e suas ramificações. 

 

Fonte: Tortora, 2016.  
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5.2 Função 

Os axônios sensitivos do nervo trigêmeo são 

responsáveis pela sensibilidade exteroceptiva que 

envolve a transmissão de impulsos nervosos para as 

estruturas faciais, impulsos esses relacionados ao tato, 

a dor, a pressão e as sensações térmicas de calor e 

frio1,2,8.  

Também compreende impulsos recebidos por 

proprioceptores que fornecem informações sobre a 

percepção dos movimentos de músculos da cabeça, 

além da intensidade da contração mandibular3,11  

A porção motora é responsável por suprir os 

músculos da mastigação, promovendo o controle dos 

movimentos mastigatórios1,3,11. 

 
5.3 Trajeto 
 

O nervo trigêmeo, com suas duas raízes, tem 

origem aparente entre a ponte e o pedúnculo cerebelar 

médio. A maior raiz, sensitiva, apresenta uma 

protuberância denominada gânglio trigeminal, maior 

massa ganglionar do corpo humano, localizada na 
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fossa média do crânio e alojada na impressão 

trigeminal, uma depressão na face interna da porção 

petrosa do osso temporal. Esse gânglio contém corpos 

celulares da maior parte dos neurônios sensitivos 

primários. Enquanto, os neurônios da menor raiz, 

motora, se originam em um núcleo pontino. Os 

prolongamentos periféricos desses neurônios 

agrupados formam a raiz do nervo trigêmeo que sai do 

tronco encefálico, na transição entre a face 

anterolateral da ponte e o limite com o pedúnculo 

cerebelar médio1,3,8,11. 

Assim, o quinto par de nervo craniano divide-se 

em três ramos: nervo oftálmico (V1), nervo maxilar 

(V2) e nervo mandibular (V3) que deixam a estrutura 

craniana por meio da fissura orbital superior, pelo 

forame redondo e através do forame oval, 

respectivamente1,8. A trajetória desses ramos envolve 

áreas extensas da face com diferentes estruturas 

terminais (Quadro I).  
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Quadro I: Divisões do nervo trigêmeo e suas áreas de 

inervação. 

Ramo oftálmico (V1) 

Divisão: 

Primeira divisão do nervo trigêmeo (V1);  

Apresenta fibras sensitivas aferentes; 

É a menor porção das três divisões. 

Ramos: lacrimal, frontal, nervos nasociliares.  

Trajetória: 

Sai da extremidade superior do gânglio trigeminal, 

compreendido dentro da cavidade craniana, passando pelo seio 

cavernoso para alcançar a órbita pela fissura orbital superior e, 

por fim, as estruturas anatômicas respectivas.  

Inervação: 

Inerva o terço superior do rosto; 

Transmite impulsos da porção anterior do couro cabeludo, 

inervar a órbita, parte da cavidade nasal e é responsável pela 

sensibilidade da dura-máter. 

Recebe o ramo comunicante do nervo zigomático e possui fibras 

secretoras para a glândula lacrimal.  

Ramo maxilar (V2) 

Divisão: 

Segunda divisão do nervo trigêmeo (V2);  

Apresenta, exclusivamente, fibras sensitivas. 

Ramos: meníngeo, zigomático, infraorbital, alveolar 

superior/posterior/médio/anterior, nasopalatino e nervos 

palatinos maiores e menores. 

Trajetória: 

Presente na margem convexa do gânglio trigeminal, abandona o 

crânio através do forame redondo e logo alcança o alto da fossa 

pterigopalatina para inervar diferentes estruturas.  

Inervação: 
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Suas ramificações inervam pele da face, pálpebra inferior, 

bochecha e lábio superior, parte da mucosa nasal, mucosa do 

palato e véu palatino, todos os dentes do arco superior e região 

gengival da maxila. 

Ramo mandibular (V3) 

Divisão: 

Terceira divisão do nervo trigêmeo (V3) sendo a maior delas. 

Apresenta componentes funcionais sensitivos e motores; 

Ramos sensitivos: nervo bucal, nervo alveolar inferior, nervo 

lingual e nervo auriculotemporal.  

Ramos motores: nervos temporais profundos, nervo 

pterigoideos, nervo massetérico, nervo do músculo tensor do 

véu palatino e nervo do músculo tensor do tímpano. 

Trajetória: 

A raiz sensitiva emerge da região lateral do gânglio trigeminal e 

sai do crânio através do forame oval; 

Enquanto a menor raiz, motora, passa sob o ângulo trigeminal e 

emerge do crânio através do forame oval para se unir a raiz 

sensitiva; 

Antes de se exteriorizar, as porções sensitiva e motora podem 

ser observadas individualmente.  

Inervação: 

A inervação sensitiva é relacionada com o terço inferior da face, 

associada também ao paladar dos 2/3 anteriores da língua; 

A inervação motora atua sobre os músculos da mastigação, além 

do músculo omo-hioideo e o ventre anterior do músculo 

digástrico. 

Fonte: Autores. 

 
5.4 Neurotransmissão 
 

Os axônios sensitivos do nervo trigêmeo 
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transmitem impulsos nervosos de tato, dor e sensações 

térmicas (calor e frio). Os axônios sensitivos dos três 

ramos penetram no gânglio trigeminal, onde seus 

corpos celulares estão localizados, e terminam em 

núcleos pontinos (na base da ponte). O nervo trigêmeo 

também recebe axônios sensitivos de receptores que 

fornecem informações sobre a posição e os movimentos 

do corpo localizados nos músculos da mastigação e 

extrínsecos do bulbo do olho; no entanto, os corpos 

celulares destes neurônios estão localizados no núcleo 

mesencefálico¹,². 

Os neurônios motores branquiais do nervo 

trigêmeo fazem parte do nervo mandibular e suprem 

músculos da mastigação, assim, controlando 

principalmente os movimentos mastigatórios¹,². 

 

5.5 Acidentes 
 

A área de suprimento dos três grandes ramos é 

clinicamente importante, pois distúrbios ou mesmo 

perda da sensibilidade podem ocorrer, por exemplo, 

após lesões decorrentes de traumatismos, herpes-
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zoster oftálmico (acometimento por vírus da varicela na 

área de suprimento do 1º ramo do nervo trigêmeo), 

erisipela facial e a neuralgia do nervo trigêmeo que 

corresponde a dor severa ao longo do percurso do 

nervo11,12(Figura 12).  

 

Figura 12: Área da dor nos três ramos do trigêmeo. 

 

Fonte: Bin Pai, 2016. 

 

A presença de sintomatologia dolorosa devido a 

mudança na estrutura ou função neurológica pode 

decorrer de irritação ou lesão nessa estrutura nervosa. 

Portanto, o tratamento com a toxina botulínica tipo A, 

sedativos, relaxante muscular e microcirurgia são 
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algumas das terapêuticas empregadas na 

atualidade11,12. 

 

6 NERVO ABDUCENTE (PAR VI) 
 

6.1 Natureza  

Possui natureza motora com fibras eferentes 

somáticas1,2. 

 

6.2 Função 

Responsável pela inervação, unicamente, do 

músculo reto lateral do globo ocular. Permite o 

movimento de abdução do olho1,2,3. 

 

6.3 Trajeto 

Penetra na órbita através da fissura orbital 

superior juntamente com os nervos oculomotor, 

troclear e oftálmico e se dirige para os músculos do 

bulbo do olho. Emerge medialmente do sulco 

bulbopontino, na fossa média do crânio, entre a 

pirâmide e a margem inferior da base da 

ponte7,8,9,10(Figura 13). 
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Figura 13. Nervo abducente. 

 

Fonte: Meneses, 2011. 

 

6.4 Neurotransmissão 

As fibras eferentes somáticas, após trajeto 

extradural estendem-se para a órbita através da fissura 

orbital superior. O núcleo abducente situa-se na ponte e 

suas fibras saem na extremidade inferior da ponte 

realizando o suprimento motor do músculo reto 

lateral². 
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6.6 Acidente 

Em caso de lesão nervosa, como consequência 

pode haver desvio medial do olho afetado e visão dupla. 
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O nervo facial é o sétimo par de nervos cranianos 

(VII), seguido do nervo vestibulococlear (VIII), nervo 

glossofaríngeo (IX), nervo vago(X), nervo acessório (XI) 

e nervo hipoglosso (XII). 

Os nervos cranianos citados anteriormente 

possuem uma característica em comum, todos emergem 

do bulbo, entretanto o que os difere entre si são os seus 

aspectos funcionais. Os pares VII, IX e X são mistos, pois 

possuem axônios de neurônios sensitivos e motores, 

enquanto o par de nervo craniano VIII conduz apenas 

axônios de neurônios sensitivos, tornando-o um nervo 

de característica puramente sensitiva. Dois nervos 
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cranianos (XI e XII) contêm apenas axônios de 

neurônios motores e são denominados nervos de 

funcionalidade motora1,2,3,4,5. 

 

1 NERVO FACIAL (PAR VII) 
 

1.1 Natureza 

Apresenta uma natureza mista com predomínio 

de sua porção motora. A porção motora é denominada 

como nervo facial propriamente dito, já a porção 

sensitiva é nomeada como nervo intermédio1,2. 

 

1.2 Função 

 A sua porção motora é responsável pela 

inervação dos músculos da expressão facial (exceto o 

elevador da pálpebra) e dos músculos estilo-hioideo, 

estapédio, ventre posterior do digástrico, platisma; e as 

suas fibras motoras eferentes viscerais gerais agem 

sobre as glândulas lacrimais, submandibulares e 

sublinguais como porção secretomotora nessas 

estruturas1,2. 
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 A sua porção sensitiva é responsável pela 

sensibilidade de regiões individuais da orelha, pele do 

meato acústico externo, tímpano, pele atrás do lóbulo da 

orelha, além do paladar dos dois terços anteriores da 

língua1. 

 

1.3 Trajeto 

Penetra, juntamente com o nervo 

vestibulococlear, na porção petrosa do osso temporal, 

através do meato acústico interno, formando o joelho do 

canal do nervo facial, onde se situa o gânglio geniculado, 

até emergir do crânio através do forame 

estilomastóideo, dirigindo-se à glândula parótida e à 

face1,5 (Figura 1). 
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Figura 1: Trajeto intraósseo do nervo facial. 

Fonte: Teixeira, 2008. 

 

O nervo facial recebe e emite diversos ramos 

dentro e fora do osso temporal. Os principais ramos 

pertencentes são: nervo petroso maior, nervo 

estapédio, nervo corda do tímpano, ramos musculares, 

nervo auricular posterior e as divisões temporofacial e 

cervicofacial com os ramos terminais temporais, 

frontais, zigomáticos, bucais, marginal da mandíbula e 
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cervical, que se destinam aos músculos da expressão 

facial indicados pela própria nomenclatura de seus 

ramos nervosos2 (Figura 2). 

 

Figura 2: Ramos do nervo facial. 

 

Fonte: Teixeira, 2008. 

 

O nervo petroso maior sai do canal facial e 

emerge no hiato do nervo petroso maior. Suas fibras 
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parassimpáticas unem-se às fibras simpáticas advindas 

do nervo petroso profundo e estabelecem sinapses no 

gânglio pterigopalatino, distribuindo-se na glândula 

lacrimal, glândulas palatinas e mucosa da cavidade 

nasal. A sua distribuição na maxila ocorre no território 

do nervo maxilar. O nervo estapédio sai do canal facial 

em direção ao músculo estapédio2,6. 

O nervo corda do tímpano sai do canal facial e 

penetra na cavidade do tímpano, saindo do crânio e 

unindo-se com o nervo lingual este o transporta até a 

fossa infratemporal. Nessa porção se desprende do 

nervo lingual e atravessa a fissura petrotimpânica que 

penetra no temporal. Suas fibras eferentes viscerais 

parassimpáticas fazem sinapse no gânglio 

submandibular e se distribuem nas glândulas 

submandibulares e sublinguais. Também acompanha a 

mandíbula pertencente ao território do nervo 

mandibular1,2,5. 

Na saída do crânio, através do forame 

estilomastoideo, o nervo facial recebe o nervo auricular 

posterior passando a ser apenas motor. Também emite 
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ramos musculares que se direcionam para o músculo 

estilo-hioideo, ramo estilo-hioideo, e para o ventre 

posterior do músculo digástrico, ramo digástrico1. 

O nervo auricular posterior, por sua vez, é um 

nervo misto que segue para a região posterior da orelha 

e couro cabeludo. Sua porção sensitiva inerva a porção 

externa da orelha e a porção motora segue para o ventre 

occipital do músculo occipitofrontal e músculo auricular 

posterior1,2 (Figura 3). 

O nervo facial percorre a glândula parótida, 

apresentando duas divisões principais: temporofacial e 

cervicofacial. Os ramos dessas divisões se anastomosam 

e formam o plexo parotídeo de onde emergem os ramos 

terminais1,2 (Quadro 1). 
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Figura 32: Nervo facial e suas divisões. 

Fonte: Teixeira, 2008. 

 

Quadro I: Divisões e ramos terminais do nervo facial. 

RAMOS TEMPORAIS 

Divisão temporofacial Divisão cervicofacial 

Ramos temporais, ramos 

frontais, ramos 

zigomáticos e ramos 

bucais. 

Ramos bucais, nervo 

marginal da mandíbula e 

ramo cervical. 

Fonte:  Autores.  
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1.4 Neurotransmissão 

É um nervo misto, que inerva mais músculos do 

corpo humano.  

Apresenta axônios sensitivos projetados dos 

calículos gustatórios e que entram no temporal para se 

associar ao nervo facial. A partir dessa porção, os 

axônios passam pelos corpos celulares de neurônios 

sensitivos do nervo facial (gânglio geniculado), que 

estão dentro do temporal e terminam na ponte, 

estendem-se ao tálamo e são direcionados às áreas 

gustativas do córtex cerebral2,6. 

Os axônios motores do nervo facial originam-se 

de um núcleo pontino e saem pelo forame 

estilomastóideo para inervar porções de face, orelha 

média, escalpo e pescoço, onde se propagam impulsos 

nervosos promotores da contração muscular. Ramos do 

nervo facial terminam em gânglios pterigopalatino e 

submandibular agindo como estrutura secretomotora 

nas glândulas lacrimais, nasais, palatinas, sublinguais e 

submandibulares6. 
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1.5 Acidentes 

Acidentes no nervo facial provocam diferentes 

consequências clínicas em caso de lesão central ou 

periférica. 

Em caso de lesão central (supranuclear), a 

musculatura da mímica contralateral da metade inferior 

da face é paralisada, enquanto a musculatura 

contralateral da região frontal e orbicular dos olhos 

permanece intacta; o ângulo da boca é repuxado para o 

lado oposto, porém há capacidade de franzir a testa e 

fechar os olhos; a articulação das palavras é 

comprometida5,7. 

Em caso de lesão periférica (infranuclear) ocorre 

paralisia completa da musculatura da mímica do mesmo 

lado da lesão, as rugas da testa não são definidas, o 

ângulo da boca cai, a articulação das palavras é 

comprometida e o fechamento das pálpebras é 

incompleto, com o fenômeno de Bell positivo5,6. 

Perdas adicionais podem ocorrer dependendo 

do local da lesão, como redução das secreções lacrimal 
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e salivar ou perda do paladar dos dois terços anteriores 

da língua5. 

A recuperação desses casos envolve exercícios 

musculares que podem promover o retorno da 

movimentação muscular em semanas a meses, tendo 

em vista a maior capacidade de regeneração desse 

nervo em comparação aos demais. Contudo, para alguns 

pacientes a paralisia é permanente2,6. 

 

2 NERVO VESTIBULOCOCLEAR (PAR VIII) 
 

2.1 Natureza 

Também denominado auditivo ou acústico, o 

nervo vestibulococlear é puramente sensitivo3 (Figura 

5). 
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Figura 5: Nervo vestibulococlear. 

 

Fonte: Lourenço; Chaves. 2020. 

 

2.2 Função  

Constitui-se de uma porção coclear, responsável 

pela condução de impulsos auditivos, provenientes da 

cóclea, e uma porção vestibular que conduz impulsos 

relacionados ao equilíbrio, originados em receptores 

situados nas ampolas dos canais semicirculares, no 

sáculo e no utrículo da orelha interna1. 
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2.3 Trajeto  

O nervo vestibulococlear inicia o trajeto a partir 

da sua emersão do ângulo pontocerebelar, segue 

através da fossa posterior do crânio e entra na parte 

petrosa do osso temporal, pelo meato acústico interno. 

Nessa região, divide-se em tronco anterior e posterior, 

que correspondem respectivamente às duas principais 

porções coclear e vestibular4,5 (Figura 6). 

 

Figura 6: Trajeto do nervo vestibulococlear. 

  

Fonte: Lopes, 2014.  



 

 

84 Nervos Cranianos: Par VII ao Par XII 

2.4 Neurotransmissão  

Os impulsos da audição e equilíbrio originam-se 

da cóclea e dos canais semicirculares respectivamente. 

Seus receptores estão no interior da parte petrosa do 

osso temporal e são conduzidos ao tronco encefálico 

pelo nervo vestíbulococlear, que por sua vez passa pelo 

meato acústico interno, deixando o crânio por meio do 

forame jugular e então penetra no tronco encefálico, 

próximo do nervo facial1. 

 

2.5 Acidentes 

Lesões do ramo vestibular do nervo 

vestibulococlear podem causar vertigem (sensação 

subjetiva de que o próprio corpo ou o ambiente estão 

rodando), ataxia (descoordenação muscular) e 

nistagmo (movimentos involuntários rápidos do bulbo 

do olho). Lesões do ramo coclear podem causar 

distúrbios da audição, chegando a surdez5,6. 

 

 

 



 

 

85 Nervos Cranianos: Par VII ao Par XII 

3 NERVO GLOSSOFARÍNGEO (PAR IX) 

 

3.1 Natureza 

Este nervo possui dois ramos: um ramo motor e 

um sensitivo, o que o torna um nervo misto1. 

 

3.2 Função 

Sua função está diretamente relacionada com a 

capacidade gustativa da língua, sensitiva geral das 

tonsilas, faringe, palato mole, tuba auditiva, e pequenas 

áreas cutâneas do meato acústico interno e motora dos 

músculos da faringe1,3,4. Também está envolvido com a 

inervação da glândula parótida e dos receptores 

especiais do corpo carotídeo e dos seios carotídeos4. 

 

3.3 Trajeto 

O nervo sai do crânio através do forame jugular, 

juntamente ao nervo vago e acessório, expande-se em 

dois gânglios (superior e inferior), onde se localizam os 

corpos celulares de suas fibras aferentes. Segue 

caminho descendente, entre as carótidas interna e 
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externa, formando uma “alça” ínfero-anterior, adentra o 

músculo hioglosso e oferece ramos linguais para as 

papilas circunvaladas1,8. 

 

3.4 Neurotransmissão 

Junto ao nervo vago, o glossofaríngeo tem sua 

origem aparente no sulco lateroposterior do bulbo sob 

a forma de filamentos radiculares que convergem para 

o tronco do nervo, deixando a cavidade craniana por 

meio do forame jugular e se expandindo em dois 

gânglios, superior e inferior. O gânglio superior está na 

parte superior do sulco ocupado pelo nervo do forame 

jugular, enquanto o inferior é maior e situa-se em uma 

incisura na margem inferior da parte petrosa do osso 

temporal. Suas células são neurônios cujos ramos 

periféricos transmitem sinais gustatórios e táteis, a 

partir do terço posterior da mucosa da língua, e 

sensibilidade geral, a partir da orofaringe, onde é 

responsável por dar início ao reflexo do vômito1,4 

(Figura 7).  
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Figura 7: Inervação do nervo glossofaríngeo. 

 

Fonte: Lourenço; Chaves, 2020. 

  

3.5 Acidentes 

Lesões isoladas do nervo glossofaríngeo são raras; 

ocorrem frequentemente em associação a lesões dos 

nervos X e XI (nervos vago e acessório, parte craniana), 

uma vez que os três nervos saem juntos pelo forame 

jugular. 

Acidentes no nervo glossofaríngeo causam 

sintomatologia dolorosa em parte posterior da 



 

 

88 Nervos Cranianos: Par VII ao Par XII 

garganta, área próxima às amigdalas, parte posterior da 

língua e área abaixo da parte posterior da mandíbula9.  

Secção completa do nervo acarreta perda sensorial da 

faringe, gustativa do terço posterior da língua, fraqueza 

faríngea e perda de salivação pela parótida4. 

 

4 NERVO VAGO (PAR X) 

 

4.1 Natureza 

Possui a área de inervação mais extensa de todos 

os nervos cranianos e apresenta natureza mista5,6,8. Suas 

fibras consistem em fibras eferentes motoras 

parassimpáticas e fibras aferentes sensitivas1 (Figura 

8). 
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Figura 8: Nervo vago, vista anterior. 

 

Fonte: Lourenço; Chaves, 2020. 

 

4.2 Função 

As áreas de suprimento motor visceral e 

sensitivo do nervo vago abrange várias regiões: 

musculatura faríngea e laríngea, músculos do palato 

mole (levantador do véu palatino e músculo da úvula), 

musculatura lisa e glândulas das vísceras torácicas e 

abdominais, calículos gustatórios localizados na 

epiglote, mucosa da parte inferior da faringe, da parte 
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superior e inferior da laringe, barorreceptores no arco 

da aorta, quimiorreceptores no glomo aórtico e vísceras 

torácicas e abdominais5,6(Figura 9). 

 

Figura 9: Áreas de suprimento do nervo vago. 

 

Fonte: Lourenço; Chaves, 2020. 

 

4.3 Trajeto 

Parte do crânio pelo forame jugular junto aos 

nervos glossofaríngeo (IX) e acessório (XI) desce a 
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cabeça e o pescoço até o tórax e o abdome. No pescoço 

situa-se medial e posteriormente à veia jugular interna 

e à artéria carótida comum6. 

 

4.4 Neurotransmissão 

Axônios sensitivos no nervo vago originam-se da 

pele da orelha externa, de uns poucos botões gustativos 

na epiglote e na faringe, de receptores nos músculos do 

pescoço e da garganta, dos barorreceptores no arco da 

aorta, dos quimiorreceptores nos glomos caróticos e de 

receptores sensitivos viscerais na maioria dos órgãos 

das cavidades torácica e abdominal. Esses axônios 

passam pelo forame jugular e terminam no bulbo e na 

ponte. Os neurônios motores, que seguem 

temporariamente com o nervo acessório, originam-se 

dos núcleos do bulbo e terminam nos pulmões e no 

coração6. 

 

4.6 Acidentes 

As lesões do nervo vago podem causar perda 

parcial da motricidade (parestesia) e perda da 
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capacidade de movimento voluntário de um músculo 

(paralisia) das musculaturas faríngea e laríngea5,6. 

Desse modo, é comum perceber rouquidão (disfonia), 

falta de ar (dispineia) dificuldade na deglutição 

(disfagia), queda do palato mole do lado afetado, desvio 

da úvula em direção oposta ao lado da lesão (sinal da 

cortina) e ausência do reflexo do vômito5. 

 

5 NERVO ACESSÓRIO (PAR XI) 

 
5.1 Natureza 

O nervo acessório tem natureza motora e é 

considerado uma raiz destacada do nervo vago. Possui 

tanto fibras eferentes viscerais quanto fibras eferentes 

somáticas, sendo organizado em duas raízes (raiz 

cranial e raiz espinhal)1,2,5,6,7.  

 

5.2 Função 

O nervo acessório, em sua raiz espinhal, conduz 

impulsos nervosos para os músculos 

esternocleidomastoideo e trapézio, para coordenar os 

movimentos da cabeça. A raiz cranial inerva todos os 
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músculos da laringe com exceção do músculo 

cricotireoideo5 (Figura 10). 

 

Figura 10: Nervo acessório. 

 

Fonte: Netter, 2000. 

 

5.4 Trajeto 

Origina-se na medula espinhal (raiz espinhal) e 

pode se unir dentro do crânio com um ramo interno de 

fibras radiculares cranianas (raiz craniana) antes de 

sair da base do crânio através do forame jugular. Os dois 
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ramos separam-se novamente e o ramo externo cruza 

acima da veia jugular interna, no canto superior do 

trígono cervical. Com frequência, ele entra no músculo 

esternocleidomastoideo antes de fazer o trajeto para 

baixo, até o músculo trapézio, fornecendo a inervação 

motora para esses dois músculos10. 

 

5.3 Neurotransmissão  

Os axônios motores do nervo acessório 

originam-se no corno anterior da substância cinzenta 

dos cinco primeiros segmentos da parte cervical da 

medula espinhal, deixam a medula lateralmente e 

unem-se, atravessam o forame magno e, em seguida, 

saem pelo forame jugular junto com os axônios do nervo 

vago. Os axônios sensitivos originam-se dos 

propriorreceptores nos músculos supridos por seus 

neurônios motores, começam o seu trajeto em direção 

ao encéfalo, no nervo acessório, entretanto acabam 

deixando o nervo e unem-se aos nervos do plexo 

cervical. A partir daí entram na medula espinhal e 

terminam no bulbo6. 
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5.6 Acidentes 

A lesão unilateral do nervo acessório pode 

provocar paralisia do músculo trapézio, com 

desalinhamento do ombro e dificuldades durante a 

elevação do braço acima da horizontal; torcicolo ou 

paralisia do músculo esternocleidomastoideo. A lesão 

bilateral dificulta a manutenção da posição ereta da 

cabeça5. 

Acidentes podem ocorrer durante 

procedimentos cirúrgicos no pescoço como, por 

exemplo, na biópsia de linfonodos10,11. 

 

6 NERVO HIPOGLOSSO (PAR XII) 
 

6.1 Natureza 

O nervo hipoglosso é exclusivamente um nervo 

eferente somático de natureza motora1,2,3,5. 

 

6.2 Função 

Promove o suprimento motor a todos os 

músculos extrínsecos e intrínsecos da língua, com 

exceção do músculo palatoglosso, que é inervado pelo 
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nervo vago (X)1,2,3,5. Conduz impulsos nervosos para a 

fala e a deglutição6. 

 

6.3 Trajeto 

O nervo hipoglosso desce a partir do canal, 

passando entre a artéria carótida interna e a veia 

jugular interna, em frente ao nervo vago. Passa 

profundamente ao ventre posterior do digástrico e 

descreve uma alça em trono da artéria occipital, 

dirigindo-se anteriormente ao pescoço; cruza a artéria 

carótida interna e artéria. lingual. Sobre o músculo 

hioglosso, situa-se inferiormente ao ducto da glândula 

submandibular e ao nervo lingual, onde emite seus 

ramos terminais2,12 (Figura 11). 
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Figura 11: Nervo hipoglosso. 

 

Fonte: Netter. 2000. 

 

6.4 Neurotransmissão 

Os axônios motores somáticos originam-se no 

núcleo bulbar, pelo qual saem através de sua face 

anterior e emergem pelo canal do nervo hipoglosso, 

conferindo os estímulos necessários para a inervação 

dos músculos da língua6. 
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6.5 Acidentes 

Acidentes acarretam lesões centrais ou 

periféricas do nervo hipoglosso (XII). A lesão central 

apresenta como consequência o desvio da língua para o 

lado oposto da lesão, enquanto a lesão periférica 

provoca o desvio da língua para o lado afetado, devido à 

ação, sem resistência, da musculatura do lado sadio5.  

Lesões diretas desse nervo são raras e podem 

ocorrer no controle do sangramento dos pequenos 

vasos ao redor do nervo12.  

A disfunção do nervo hipoglosso (XII) leva a 

sinais e sintomas como o distúrbio da articulação da fala 

(disartria), dor, dificuldade de mastigação e 

deglutição5,12. 
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O sistema circulatório leva oxigênio e nutrientes 

às células do corpo e conduz resíduos provenientes do 

metabolismo aos órgãos, que irão transformá-los e 

eliminá-los, como o pulmão, o fígado e os rins1,2.  

É constituído por uma parte cardiovascular, que 

transporta o sangue, e uma parte linfática, que 

transporta a linfa3. A divisão que transporta o sangue é 

composta pelo coração, vasos sanguíneos (artérias e 

veias) e capilares1. 
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1 CORAÇÃO 

 

O coração é um órgão muscular que atua 

bombeando o sangue através dos vasos sanguíneos; 

está localizado na região torácica denominada 

mediastino1,2,3. Possui quatro câmaras, sendo duas 

receptoras (átrios) e duas de bombeamento 

(ventrículos)3,4. 

O átrio direito recebe o sangue venoso do corpo 

pelas veias cavas superior e inferior. O átrio esquerdo 

recebe o sangue oxigenado dos pulmões através das 

veias pulmonares, exceção à regra onde apenas as 

artérias carregam sangue oxigenado. O ventrículo 

direito lança o sangue venoso aos pulmões para que 

ocorra o fenômeno de troca gasosa, conhecido como 

hematose. O ventrículo esquerdo distribui o sangue 

oxigenado ao corpo através da artéria aorta1,3. 

 

2 ARTÉRIA AORTA 

É uma das grandes artérias do corpo humano 

que exerce papel fundamental no fluxo sanguíneo, 
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permitindo o suprimento demandado pelos órgãos1,4. 

Possui três partes: a parte ascendente, o arco aórtico e a 

parte descendente (Figura 1)4.  

 

Figura 1: Arco da aorta. 

 

Fonte: Anatomia Online, 2001. 

 

A partir do arco da aorta, emergem três 

estruturas, dispostas da esquerda para direita: tronco 

braquiocefálico, artéria carótida comum esquerda e 

artéria subclávia esquerda5,6.  

A artéria carótida comum direita e a artéria 

subclávia são originadas do tronco braquiocefálico. 
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A artéria carótida comum (direita e esquerda) se 

bifurcará ao nível da cartilagem tireoide em duas: 

artéria carótida interna e artéria carótida externa6,7,8. 

 

3 ARTÉRIAS SUBCLÁVIAS 

 

Constituem um par de grandes artérias que 

irrigam o tórax, cabeça, pescoço, ombros e braços 

(Figura 2).  

A artéria subclávia direita origina-se do tronco 

braquiocefálico; e a artéria subclávia esquerda origina-

se do arco aórtico. Ambas confluem formando a artéria 

axilar. 

Durante o percurso, a artéria subclávia libera 

vários ramos8,9. 
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Figura 2: Artéria subclávia (verde). 

 

Fonte: Kenhub - Artéria carótida externa e seus ramos, 2020. 

 

3.1 Artéria vertebral 

É o primeiro ramo da artéria subclávia, que 

ascende até chegar na coluna vertebral ao nível do 

forame transverso da sexta ou sétima vértebra 

cervical5,8 (Figura 3). A artéria vertebral esquerda faz 

anastomose com a artéria vertebral direita e forma a 

artéria basilar, que, junto às artérias cerebrais 

posteriores, suprem o terço posterior do encéfalo1. 
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Figura 3: Artéria vertebral (laranja). 

 

Fonte: Anatomia – Atlas 3D. 

 

3.2 Artéria torácica 

É o segundo ramo da artéria subclávia, com 

direção oposta à artéria vertebral, localizando-se atrás 

do osso esterno. Ramifica-se em três artérias: 

epigástrica superior, pericardiofrênica e 

musculofrênica10. 
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3.3 Tronco tireocervical 

É o terceiro ramo da artéria subclávia e emite 

quatro outros ramos conforme vai ascendendo: a 

artéria tireoidea inferior, a artéria cervical ascendente, 

artéria cervical transversa e a artéria supraescapular1,8. 

 

3.3.1 Artéria tireoidea inferior 

Possui trajeto ascendente, contorna a artéria 

carótida comum em sua porção posterior e segue em 

direção à glândula tireoide1,8.  

 

3.3.2 Artéria cervical ascendente  

Seu trajeto é lateral ao nervo frênico, a nível da 

quarta vértebra cervical1,8. 

 

3.3.4 Artéria cervical transversa  

Emite um ramo profundo, a artéria escapular 

dorsal, que irriga músculo elevador da escápula e do 

músculo trapézio. Em alguns casos, a artéria escapular 

dorsal pode emergir diretamente da artéria subclávia1,8.  
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3.3.5 Artéria supraescapular 

Passa acima da escápula, à frente do músculo 

escaleno anterior e atrás da clavícula, realizando 

anastomose com as artérias escapular circunflexa e 

toracoacromial1,8. 

 

3.4 Tronco costocervical 

É o quarto ramo da artéria subclávia e emerge 

posterior ao músculo escaleno anterior. Divide-se em 

dois ramos: a artéria intercostal suprema e a artéria 

cervical profunda1,8. 

 

3.4.1 Artéria intercostal suprema 

Irriga os dois espaços intercostais superiores, a 

região profunda do pescoço, os músculos e pele do 

dorso e canal vertebral1,8. 

 

3.4.2 Artéria cervical profunda 

Apresenta um trajeto descendente, passando 

entre a primeira costela e a sétima vértebra; irriga a 

musculatura cervical profunda1,8. 
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3.5 Artéria dorsal da escápula 

 É o quinto ramo da artéria subclávia, responsável 

pela irrigação de parte dos músculos posteriores da 

escápula1. 

 

4 ARTÉRIA CARÓTIDA COMUM 

 

A artéria carótida comum tem sua origem 

diferente no lado esquerdo e direito do corpo humano. 

No lado esquerdo, surge como segundo ramo do arco 

aórtico; enquanto no lado direito, é uma subdivisão do 

tronco braquiocefálico. Localiza-se em um 

compartimento mais profundo, passando ao lado da 

veia jugular interna e do nervo vago. 

Juntos, a veia jugular interna, o nervo vago e a 

artéria carótida comum formam um complexo 

vasculonervoso, envolto por uma bainha carótica5,7. 

A artéria carótida comum é parcialmente 

protegida pelo músculo esternocleidomastoideo e, na 

altura da cartilagem tireoide, bifurca-se dando origem a 

dois grandes vasos, artéria carótida interna e artéria 
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carótida externa1,2,4,7, que serão abordados nos 

próximos capítulos (Figura 4). 

 

Figura 4: Carótida comum (laranja) bifurcando-se em 

carótida interna e externa. 

 

Fonte: Anatomia – Atlas 3D. 
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As artérias carótidas comuns ascendem na 

região do pescoço, adjacente à veia jugular interna e ao 

nervo vago (X).  

Na área de bifurcação, situa-se o glomo e o seio 

carótico. O glomo carótico apresenta quimiorreceptores 

que detectam hipóxia sanguínea e alterações do pH, 

importantes para a regulação da respiração1. As 

informações sensoriais coletadas no glomo carótico são 

levadas ao sistema nervoso central (SNC) através do 

nervo glossofaríngeo (IX)2. O seio carótico é uma leve 

dilatação com barorreceptores responsável pela 

regulação da pressão arterial, devido à presença de 
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receptores sensíveis, os pressorreceptores3,4,5 (Figura 

1).  

 

Figura 1: Bifurcação da artéria carótida comum 

(laranja). 

 

Fonte: Anatomia – Atlas 3D. 

 

Na altura da 4ª vértebra cervical e margem 

superior da cartilagem tireóidea, as artérias carótidas 

comuns esquerda e direita subdividem-se em artéria 
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carótida interna e artéria carótida externa1,2,3,5,6. Essas 

ramificações apresentam posições diferentes no 

pescoço: a artéria carótida externa assume uma posição 

mais profunda e anterior, enquanto a artéria carótida 

interna mais superficial e posterior6. 

 

1 ARTÉRIA CARÓTIDA INTERNA 

 

A artéria carótida interna tem origem na 

margem superior da cartilagem tireóidea da laringe e 

sua terminação é na porção medial da fossa média do 

crânio6 (Figura 2). 

Estende-se sem ramificação para o interior do 

crânio. Ao ultrapassar o canal carótico do osso 

temporal, ramifica-se em artéria oftálmica e ramos 

terminais, suprindo dois terços anteriores do encéfalo, 

a órbita e algumas estruturas da face1,2,4,5. 
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Figura 2: Artéria carótida interna (laranja). 

 

Fonte: Anatomia – Atlas 3D. 

 

1.1 Artéria oftálmica 

A artéria oftálmica é o principal ramo da artéria 

carótida interna, com origem na fossa média do crânio, 

seguindo um trajeto anterior (Figura 3). Tem acesso à 

órbita pelo canal óptico, onde irriga o bulbo do olho e 

estruturas da órbita1,4,6,7. 
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Figura 3: Artéria oftálmica (laranja). 

 

Fonte: Anatomia – Atlas 3D. 

 

  Os ramos da artéria oftálmica são artéria central 

da retina, artéria lacrimal, artéria etmoidal anterior e 

posterior, artéria supraorbital, artéria supratroclear, 

artéria dorsal do nariz, ramos palpebrais e artérias 

ciliares (Figura 4). 
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Figura 4: Ramos da artéria oftálmica. 

 

Fonte: Schunke, et al., 2007. 

 

1.1.1 Artéria central da retina 

 É o primeiro e menor ramo que emerge da 

artéria oftálmica5,8, irriga a retina e suas camadas mais 

internas9, possui o mecanismo de autorregulação e não 

sofre ação do sistema nervoso autônomo10. 

 A ocorrência de obstrução da artéria central da 

retina pode surtir em cegueira5. 
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1.1.2 Artéria lacrimal 

  É considerada um dos maiores ramos da 

artéria oftálmica; assume um trajeto que acompanha o 

nervo lacrimal8 e irriga a conjuntiva, pálpebras e a 

glândula lacrimal10. 

 

1.1.3 Artérias etmoidal anterior e posterior 

  Na órbita, irrigam o músculo oblíquo superior, 

a porção etmoidal anterior e média, o seio frontal, a 

parede lateral do nariz e o septo nasal8. 

 

1.1.4 Artéria supraorbital 

  Pode surgir da artéria oftálmica em vários 

pontos10; segue o trajeto do nervo supraorbital; irriga os 

músculos reto superior e levantador da pálpebra 

superior8 (Figura 5).  
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Figura 5: Artéria supraorbital (laranja). 

 

Fonte: Anatomia – Atlas 3D. 

 

1.1.5 Artéria supratroclear 

 Realiza anastomose com a artéria supraorbital 

e com vasos contralaterais8, irriga a fronte e o couro 

cabeludo (Figura 6). 
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Figura 6: Artéria supratroclear (laranja). 

 

Fonte: Anatomia – Atlas 3D. 

 

1.1.6 Artéria dorsal do nariz 

  Após cruzar a raiz do nariz, emite dois ramos, 

que realizam anastomose. O primeiro com a artéria 

contralateral e a artéria lateral do nariz, e o segundo 

com a artéria angular, ramo terminal da artéria facial8. 

Irriga a raiz e o dorso do nariz (Figura 7). 
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Figura 7: Artéria dorsal do nariz (vermelho). 

 

Fonte: Anatomia – Atlas 3D. 

 

1.1.7 Ramos palpebrais 

  Os ramos palpebrais mediais, superior e 

inferior irrigam as pálpebras11. 

  Os ramos provenientes da artéria palpebral 

lateral e da artéria supraorbital podem formar uma 

anastomose com o ramo frontal da artéria temporal 

superficial (ramo da artéria carótida externa). Essa 

anastomose pode representar uma fonte de suprimento 



 

 

112 Estudo da Artéria Carótida Interna 

sanguíneo do cérebro, em caso de arterioesclerose da 

artéria carótida interna1. 

 

1.1.8 Artérias ciliares 

  Irrigam o corpo ciliar, a íris e a coronóide8,10. 

As artérias ciliares posteriores formam uma 

anastomose com as anteriores para irrigar o plexo 

ciliar7. 

 

1.2 Ramos terminais 

  Irrigam os dois terços anteriores do encéfalo e 

ramificam-se em artérias cerebrais anterior e média e 

artérias comunicantes anterior e posterior4. 

 

1.2.1 Artérias cerebrais anterior e média 

  Originam-se na fossa média do crânio, irrigam 

as faces dorsolateral (artéria cerebral média) e medial 

do encéfalo (artéria cerebral anterior)6. 

  A artéria cerebral média é considerada o maior 

ramo terminal da artéria carótida interna5. 

 



 

 

113 Estudo da Artéria Carótida Interna 

1.2.2 Artérias comunicantes anterior e posterior 

  A artéria comunicante anterior é responsável 

pela comunicação das artérias cerebrais anteriores; e a 

artéria comunicante posterior pela comunicação das 

artérias cerebrais posteriores10. 

 

 A artéria carótida interna apresenta relações 

de anastomose que representam uma região de grande 

importância. 

 O polígono de Willis ou círculo arterial do 

cérebro forma uma anastomose entre a artéria carótida 

interna e a artéria basilar, ramo da artéria subclávia. 

Essa comunicação garante uma rica vascularização no 

encéfalo, protegendo-o de injúrias, acidentes ou lesões 

vasculares1,3,4,10,12 (Figura 8).  
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Figura 8: Polígono de Willis – esquema. 

 

Fonte: Netter, 2008. 
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A artéria carótida externa apresenta uma 

característica marcante: suas ramificações surgem 

assim que emerge da artéria carótida comum; diferente 

da artéria carótida interna, que segue seu trajeto 

ascendente sem formar nenhuma ramificação até 

adentrar no crânio pelo canal carótico do osso temporal.  

 

1 ARTÉRIA CARÓTIDA EXTERNA 

 

 A artéria carótida externa irriga a região do 

pescoço e grande parte dos tecidos moles da cabeça, 
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mantendo, em seu percurso, relação com músculos, 

nervos e glândulas1 (Figura 1). 

Figura 1: Artéria carótida externa (laranja). 

 

Fonte: Anatomia Atlas - 3D. 

 

  A artéria carótida externa divide-se em ramos 

anteriores (artéria tireoidea superior, artéria lingual, 

artéria facial), ramo medial (artéria faríngea 

ascendente), ramos posteriores (artéria occipital, 

artéria auricular posterior) e ramos terminais (artéria 

maxilar e artéria temporal superficial)² (Figura 2).  
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Figura 2: Esquema de divisão da artéria carótida 

externa. 

 

Fonte: Gilroy, Macpherson, 2017. 

 

1.1 Artéria tireoidea superior 

É a primeira divisão da artéria carótida externa, 

possui uma direção anteromedial e descendente até 

atingir a extremidade superior do lobo da tireoide3 

(Figura 3). 
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Figura 3: Artéria tireoidea superior (laranja). 

 

Fonte: Anatomia Atlas - 3D. 

 

Em seu trajeto passa abaixo dos músculos omo-

hioideo, esterno-hioideo e esternotireoideo, e realiza 

anastomose com a artéria tireoidea inferior, irrigando a 

glândula tireoidea3 (Figura 4). 
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Figura 4: Artéria tireoidea superior. 

 

Fonte: Gilroy, Macpherson, 2017. 

 

Apresenta na face anterior do pescoço os 

seguintes ramos: 

 

1.1.1 Ramo esternocleidomastoideo 

Irriga o músculo esternocleidomastoideo4. 

 

1.1.2 Artéria laríngea superior 

Localiza-se na parte anteromedial, transpassa a 

membrana tireoide e irriga a laringe5. 
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1.1.3 Ramo cricotireoideo 

 Localiza-se na altura da cartilagem cricoide e 

irriga a laringe 4. 

 

1.1.4 Ramos glandulares anterior, posterior e lateral 

 Irrigam a glândula tireoide4. 

 

1.2 Artéria faríngea ascendente 

É o ramo medial da artéria carótida externa. Em 

seu trajeto, cursa superiormente ao longo da faringe3 e 

ramifica-se irrigando laringe, músculos pré-vertebrais, 

ouvido médio e meninges cranianas5,6 (Figura 5). 

 

Figura 5: Artéria faríngea ascendente (laranja). 

 

Fonte: Anatomia Atlas- 3D. 
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1.2.1 Ramos faríngeos 

  Irrigam o músculo constrictor médio da 

faringe5,6. 

 

1.2.2 Palatino 

  Irriga o palato mole e as tonsilas5,6. 

 

1.2.3 Pré-vertebrais 

  Irrigam os músculos longos de cabeça e 

pescoço5,6. 

 

1.2.4 Artéria timpânica inferior 

  Irriga a cavidade timpânica (parede medial)5,6. 

 

1.2.5 Artéria meníngea posterior 

  Irriga a dura-máter, localizada na fossa 

posterior do crânio5,6. 

 

 

 

1.3 Artéria lingual 
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Origina-se acima do bulbo carotídeo, com 

comprimento em média de 2cm4 (Figura 6). 

 

Figura 6: Artéria lingual (laranja). 

 

Fonte: Anatomia Atlas - 3D. 

 

Após a origem, atravessa o músculo hioglosso, 

aprofunda-se na língua e irriga os músculos linguais5,6 

(Figura 7).  
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Figura 7: Irrigação dos músculos linguais. 

 

Fonte: Schünke et al., 2013. 

 

A artéria lingual emite quatro ramificações 

descritas a seguir (Figura 8). 

1.3.1 Ramos supra-hioideo 

  Irrigam os músculos supra-hioideos do trígono 

submentual7,8. 

 

1.3.2 Ramo dorsal da língua 

  Irrigam a mucosa e músculos do dorso da 

língua2,7. 
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1.3.3 Artéria sublingual 

  Irriga o assoalho da cavidade oral e as 

glândulas sublinguais2,3,7,8,9. 

 

1.3.4 Artéria profunda da língua 

  Difunde-se na região de ápice da língua, 

irrigando sua musculatura intrínseca7,9. 

 

 

Figura 8: Artéria lingual e seus ramos. 

 

Fonte: Teixeira, Reher, Reher, 2020. 
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1.4 Artéria facial 

Em seu trajeto, contorna o ramo da mandíbula, 

lateralmente à boca2,4 (Figura 9). 

 

Figura 9: Artéria facial (laranja). 

 

Fonte: Anatomia Atlas - 3D. 

 

Na porção cervical, a artéria facial ascende no 

trígono carotídeo, passando profundamente à glândula 

submandibular e emite as seguintes ramificações7: 
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1.4.1 Artéria palatina ascendente 

  Irriga o palato mole e a laringe7,8. 

 

1.4.2 Ramo tonsilar 

  Irriga a tonsila palatina7,8. 

 

1.4.3 Ramos glandulares  

  Irrigam a glândula submandibular7,8.  

 

1.4.4 Artéria submentual 

  Irriga os músculos adjacentes ao milo-hioideo 

e as glândulas submandibular e sublingual7,8 (Figura 

10). 
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Figura 10: Artéria submentual (laranja). 

 

Fonte: Anatomia Atlas - 3D. 

 

Na porção facial, a artéria facial contorna a 

mandíbula anteriormente ao músculo masseter. A 

pulsação dessa artéria pode ser sentida com leve 

pressão do dedo indicador na depressão pré-goníaca7 

(Figura 11). 
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Figura 11: Artéria facial contornando a mandíbula 

(laranja). 

 

Fonte: Anatomia Atlas - 3D. 

 

  Seu trajeto apresenta-se tortuoso, para se 

adequar à mobilidade das bochechas e boca, passando 

profundamente aos músculos zigomático maior e 

levantador do lábio superior (Figura 12). Segue 

margeando o nariz até o ângulo medial do olho, onde 

termina como artéria angular2,7.  
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Figura 12: Trajeto da porção facial da artéria facial. 

 

Fonte: Ik soon ho, Won lee, 2020. 

 

1.4.5 Artéria labial inferior 

  Irriga o músculo orbicular da boca em sua 

porção inferior, a pele e a mucosa do lábio inferior. 

Realiza anastomose, na linha mediana, com a 

contralateral3,4,7,8 (Figura 13). 
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Figura 13: Artéria labial inferior (laranja). 

 

Fonte: Anatomia Atlas - 3D. 

 

1.4.6 Artéria labial superior 

  Irriga a porção superior do músculo orbicular 

da boca, a pele e a mucosa do lábio superior. Realiza 

anastomose, na linha mediana, com a artéria 

contralateral3,4,7,8 e emite os ramos alar e septal para o 

nariz7 (Figura 14). 
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  As artérias labiais superiores e inferiores dão 

origem, a partir de suas anastomoses, ao círculo ou anel 

labial4,9. Essa região é caracterizada por grande 

suprimento sanguíneo9. 

 

Figura 14: Artéria labial superior (laranja). 

 

Fonte: Anatomia Atlas - 3D. 
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1.4.7 Artéria nasal lateral 

  Irriga a parte externa (dorso e asa) do nariz7,8,9 

(Figura 15). 

 

Figura 15: Artéria nasal lateral (laranja). 

 

 

 

Fonte: Anatomia Atlas - 3D. 
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1.4.8 Artéria Angular 

  É o ramo terminal da artéria facial8 que irriga 

o músculo orbicular do olho, o saco lacrimal e estruturas 

próximas ao ângulo medial do olho. Realiza anastomose 

com artéria dorsal do nariz, ramo da artéria oftálmica, 

advinda da artéria carótida interna4,10 (Figura 16). 

 

Figura 16: Artéria angular (laranja). 

 

Fonte: Anatomia Atlas - 3D. 
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1.5 Artéria occipital 

É um ramo posterior da artéria carótida externa, 

que segue ao longo da borda inferior do ventre posterior 

do músculo digástrico7. Irriga a região posterior do 

couro cabeludo4 (Figura 17). 

 

Figura 17: Artéria occipital (laranja). 

 

Fonte: Anatomia Atlas - 3D. 
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1.6 Artéria auricular posterior 

Localiza-se posteriormente ao meato acústico 

externo e anteriormente ao processo mastóideo, 

separando as duas estruturas (Figura 18). Irriga a 

musculatura adjacente ao escalpo, à glândula parótida, 

ao nervo facial (VII) e à orelha5. 

 

Figura 18: Artéria auricular posterior (laranja). 

 

Fonte: Anatomia Atlas - 3D. 
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1.7 Artéria temporal superficial 

É o menor dos ramos terminais, que inicia no 

interior da glândula parótida, atrás do colo da 

mandíbula3, com trajeto ascendente, cruzando 

superficialmente o arco zigomático (Figura 19).  

Irriga o couro cabeludo da região temporal, o 

ducto parotídeo, glândula parótida e músculo 

temporal5,8. 

 

Figura 19: Artéria temporal superficial (laranja). 

 

Fonte: Anatomia Atlas - 3D.  
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1.7.1 Artéria transversa da face 

Emerge atrás do ramo da mandíbula, seguindo 

superficialmente ao músculo masseter, 1,5 cm abaixo do 

arco zigomático (Figura 20). Irriga glândula parótida, 

músculo masseter e pele da região5. 

 

Figura 20: Artéria transversa da face (laranja). 

 

Fonte: Anatomia Atlas - 3D. 
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1.7.2 Ramo frontal 

 Irriga couro cabeludo, pele e músculos da região 

anterior e lateral da fronte e da região temporal. Realiza 

anastomose com os ramos supra orbitais da artéria 

carótida interna5,7. 

 

1.7.3 Ramo parietal 

  Irriga a região parietal do couro cabeludo, pele e 

músculos auriculares5,7. 

 

1.7.4 Ramo zigomático-orbital 

  Irriga a parede lateral da órbita5 (Figura 21). 
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Figura 21: Ramo zigomático-orbital (laranja). 

 

Fonte: Anatomia Atlas - 3D. 

 

1.8 Artéria maxilar 

Origina-se a nível de colo da mandíbula, no 

interior da glândula parótida (Figura 22). De acordo 

com a sua relação com o músculo pterigoideo lateral 

divide-se em três porções: mandibular, pterigoide e 

pterigopalatina3,4. 
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Figura 22: Artéria maxilar (laranja). 

 

Fonte: Anatomia - Atlas 3D. 

 

1.8.1 Artéria auricular profunda 

  Irriga a articulação temporomandibular e o 

meato acústico externo6. 

 

1.8.2 Artéria timpânica anterior 

  Segue trajeto superior e irriga a membrana do 

tímpano7. 
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1.8.3 Artéria meníngea média 

  Possui trajeto ascendente entre o ligamento 

esfenomandibular e o músculo pterigoideo lateral, 

repousando sobre o músculo tensor do véu palatino. 

Penetra no crânio pelo forame espinhoso e irriga a dura-

máter7,11. Pode emitir o ramo meníngeo acessório7. Sua 

ruptura causa hematoma extradural³. 

 

1.8.4 Artéria alveolar inferior 

  Projeta-se para baixo e para lateral no espaço 

pterigomandibular e penetra no forame mandibular 

junto ao nervo alveolar inferior2,6,11 (Figura23). 
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Figura 23: Artéria alveolar inferior (laranja). 

 

Fonte: Anatomia - Atlas 3D. 

 

  A artéria alveolar inferior emite os seguintes 

ramos: 

 

1.8.4.1 Ramo milo-hioideo 

  Segue trajeto pelo sulco milo-hioideo e irriga o 

músculo de mesmo nome2,7 (Figura 24). 
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Figura 24: Ramo milo-hioideo (laranja). 

 

Fonte: Anatomia - Atlas 3D. 

 

1.8.4.2 Ramos pulpares 

  Irrigam molares e pré molares7,8. 

 

1.8.4.3 Ramos ósseos: 

  Irrigam os alvéolos, o osso trabecular da 

mandíbula e o periodonto dos molares e pré-

molares7,8,10. 
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1.8.4.4 Ramos gengivais 

  Perfuram a tábua óssea mandibular e irrigam a 

gengiva7,8. 

 

1.8.4.5 Artéria mentual 

  Emerge do forame mentual e irriga a pele e 

mucosa do lábio inferior. Realiza anastomose com a 

artéria labial inferior2,7,8 (Figura 25). 

 

Figura 25: Artéria mentual (laranja). 

 

Fonte: Anatomia - Atlas 3D.  
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1.8.4.6 Artéria incisiva 

  Irriga os dentes incisivos e caninos, tecido ósseo 

e mucosa gengival adjacente. Na linha mediana realiza 

anastomose com a artéria contralateral2,7,8. 

 

1.8.5 Artérias temporais profundas anterior e posterior 

Irrigam o músculo temporal2,3 (Figuras 26 e 27). 

 

Figura 26: Artéria temporal profunda anterior 

(laranja). 

 

Fonte: Anatomia - Atlas 3D.  
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Figura 27: Artéria temporal profunda posterior 

(laranja). 

 

Fonte: Anatomia - Atlas 3D. 

 

1.8.6 Artérias pterigoideas medial e lateral 

Irrigam os músculos pterigoideos medial e 

lateral6. 

 

1.8.7 Artéria massetérica 

Origina-se na região do músculo pterigoideo 

lateral, segue lateralmente através da incisura 
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mandibular, suprindo o músculo masseter e a cápsula 

da articulação temporomandibular10. 

 

1.8.8 Artéria bucal 

Segue paralelamente ao ramo bucal do nervo 

mandibular. Irriga pele e mucosa da região de bochecha 

e o músculo bucinador. Realiza anastomose com ramos 

da artéria facial2,3,7(Figura 28). 

 

Figura 28: Artéria bucal (laranja). 

 

Fonte: Anatomia - Atlas 3D.  
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1.8.9 Artéria alveolar superior posterior 

  Possui trajeto descendente sobre a 

tuberosidade maxilar. Em alguns casos, pode emergir da 

artéria bucal2. Penetra nas foraminas alveolares 

emitindo ramos7. 

 

1.8.9.1 Ramos pulpares 

  Penetram nos forames apicais e irrigam pré-

molares e molares superiores7. 

 

1.8.9.2 Ramos ósseos 

  Irrigam o tecido ósseo da maxila e o periodonto7. 

 

1.8.9.3 Ramos gengivais 

  Irrigam a membrana do processo alveolar e a 

gengiva vestibular2,7. 

 

1.8.9.4 Ramos do seio maxilar 

  Ao penetrarem na maxila, irrigam a mucosa da 

parede posterior do seio11. 
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1.8.10 Artéria infraorbital 

  Origina-se na fissura pterigomaxilar e penetra 

na órbita2,8. No canal infraorbital, emite ramos para 

irrigar os músculos inferiores do globo ocular, músculos 

reto inferior e oblíquo inferior e parte da pálpebra 

inferior2. Exterioriza-se através do forame infraorbital e 

emite outros ramos10 (Figura 29). 

 

Figura 29: Artéria infraorbital (laranja). 

 

Fonte: Anatomia - Atlas 3D. 
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1.8.10.1 Ramo orbital 

  Irriga a glândula lacrimal, músculos inferiores 

do olho, pálpebra inferior e periósteo da órbita7. 

 

1.8.10.2 Ramos alveolares superiores anteriores e 

médios 

  Irrigam as raízes, alvéolo, periodonto e 

gengiva vestibular da região de incisivos e caninos 

superiores7. 

 

1.8.10.3 Ramos terminais 

  Irrigam pálpebra inferior, lábio superior e 

nariz externo10. 

 

1.8.11 Artéria palatina descendente  

  Segue trajeto pelo canal palatino maior4,7 e 

origina as artérias palatinas maior e menor8,9 (Figura 

30). 
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Figura 30: Artéria palatina maior e menor. 

 

Fonte: Teixeira, Reher, Reher, 2012. 

 

1.8.11.1 Artéria palatina maior 

  Emerge na cavidade oral pelo forame palatino 

maior, irriga mucosa, gengiva, glândulas e tecidos 

ósseos do palato e realiza anastomose com a artéria 

nasopalatina2,4,7,8. 

 

1.8.11.2 Artéria palatina menor 

  Emerge na cavidade oral pelo forame palatino 

menor9 e irriga a mucosa do palato mole4,7. 

 



 

 

154 Estudo da Artéria Carótida Externa 

1.8.12 Artéria esfenopalatina 

  É a principal fonte sanguínea da cavidade 

nasal, de onde provém a maioria dos episódios de 

epistaxe grave12. Em caso de hemorragia maciça no 

espaço nasofaríngeo, pode ser necessário a ligadura 

dessa artéria na fossa pterigopalatina7. 

 

1.8.12.1 Artérias nasais posteriores laterais 

  Irrigam a parede lateral da cavidade nasal, 

mucosa dos seios frontal e maxilar e das células 

etmoidais7,8,11. 

 

1.8.12.2 Ramo septal posterior ou artéria nasopalatina 

  Junto ao nervo nasopalatino, penetra no canal 

incisivo, irriga a mucosa da região anterior do palato e o 

septo nasal. Realiza anastomose com os ramos da 

artéria palatina maior7,8. 

  



 

 

155 Estudo da Artéria Carótida Externa 

Referências 

 
1. HIATT, J. L.; GARTNER, L. P. Anatomia cabeça e 
pescoço. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2011. 
 
 
2. SGROTT, E. A.; MOREIRA R. S. Anatomia aplicada à 
implantodontia. 2. ed. São Paulo: Santos, 2013. 
 
 
3. ISOLAN, G. R.; et al. Anatomia microcirúrgica da 
artéria carótida externa: um estudo estereoscópico. 
Jornal Vascular. Brasileiro., São Paulo, v. 11, n. 1, p. 3-
11, 2012. 
 
 
4. ROSSI, M. A. Anatomia craniofacial aplicada à 
odontologia: abordagem fundamental e clínica. 2. ed. 
Rio de Janeiro: Santos, 2017. 
 
 
5. LOURENÇO, R.; CHAVES, C. KENHUB. In: Artéria 
Carótida Externa e seus ramos. [S. l.], Jun 2020. 
Disponível em: 
https://www.kenhub.com/pt/library/anatomia/arteri
a- carotida-externa-e-seus-ramos. Acesso em: 28 jun. 
2020. 
 
 

https://www.kenhub.com/pt/library/anatomia/arteria-carotida-externa-e-seus-ramos
https://www.kenhub.com/pt/library/anatomia/arteria-carotida-externa-e-seus-ramos
https://www.kenhub.com/pt/library/anatomia/arteria-carotida-externa-e-seus-ramos


 

 

156 Estudo da Artéria Carótida Externa 

6. SCHÜNKE, M.; et al. Prometheus: atlas de anatomia 
cabeça, pescoço e neuroanatomia. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2007. 
 
 
7. TEXEIRA, L. M. S.; REHER, P.; REHER, V. G. S. 
Anatomia aplicada a odontologia. 3. ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2020. 
 
 
8. BUCHAIM, R. L.; ISSA, J. P. M. Manual de anatomia 
odontológica. São Paulo: Manole, 2018. 
 
 
9. MOORE, K. L.; DALLEY, A. F.; AGUR, A. M. R. 
Anatomia orientada para clínica. 8. ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2018. 
 
 
10. TAMURA, B. M. Anatomia da face aplicada aos 
preenchedores e à toxina botulínica-parte II. Surgical 
& Cosmetic Dermatology, Rio de Janeiro, v. 2, n. 4, p. 
291-303, out./dez. 2010. 
 
 
11. ALVES, N.; CÂNDIDO, P. L. Anatomia: para o curso 
de odontologia geral e específica. 4. ed. Rio de Janeiro: 
Santos, 2019. 
 
 
12. REZENDE, G.L.; et al. The sphenopalatine artery: a 
surgical challenge in epistaxis. Brazilian Journal of 



 

 

157 Estudo da Artéria Carótida Externa 

Otorhinolaryngology, São Paulo, v. 78, n.4, p. 42-47, 
jul./ago. 2012. 
 
 
13. ANATOMIA: Atlas 3D. In: Anatomia Atlas 3D. 
Versão 2.0.7. [S. l.]: Catifish Animation Studio S.r.l., 8 
set. 2015. Disponível em: Play Store. Acesso em: 16 jun. 
2020. 
 
 
14. GILROY, A. M; MACPHERSON, B. R. Atlas de 
Anatomia. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2017. 



 

SEÇÃO III 
 

Drenagem Venosa da Região 

de Cabeça e Pescoço 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

159 Drenagem Venosa Intracraniana 

CAPÍTULO 1 

Drenagem Venosa 

Intracraniana 
 

Auxilandia Albuquerque Dos Santos 

Gabrielle Vieira Dos Santos 

Iasmim Lima Marques 

Juan Castro Goncalves da Silva 
Roseanne da Cunha Uchôa 

 

O sistema circulatório é um sistema tubular 

hermeticamente fechado que possibilita as trocas 

metabólicas entre o sangue e os tecidos. Esses tubos são 

chamados de capilares, arteríolas, vênulas, veias e 

artérias, que confluem de vasos microscópicos até 

atingirem vasos mais calibrosos1,2,3. 

O sangue venoso circula centripetamente (da 

periferia para o centro do sistema circulatório), dos 

tecidos em relação ao coração1. Após as artérias 

irrigarem todo o corpo, as veias drenam o sangue, que 

já realizou a hematose a nível tecidual, de volta ao 

coração, pela grande circulação2. Ao chegar ao coração, 
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este sangue vai para os pulmões pela pequena 

circulação, onde será oxigenado novamente e inicia um 

novo ciclo3. 

O número de veias no corpo é maior que o 

número de artérias. O sangue flui mais lentamente nas 

veias, que não têm pulsação, e a existência de um 

número maior destas facilita o fluxo1,2,4. 

As veias da região de cabeça e pescoço são 

desprovidas de válvulas, diferente do que ocorre no 

restante do corpo, uma vez que o sangue retorna para o 

coração com a ajuda da gravidade e pela contração dos 

músculos1. A ausência de válvulas, embora necessária, 

também facilita o processo de difusão de infecções 

intravasculares pela face, resultando em sérios danos à 

saúde humana4,6. 

Todo esse complexo sistema vascular (veias e 

artérias) intercomunica-se de modo a garantir a 

irrigação e drenagem da cabeça e pescoço. Isso é 

fundamental para que estruturas nobres encontradas 

na região não fiquem sem aporte sanguíneo, 

comprometendo seu funcionamento1,3. 
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Na drenagem venosa intracraniana, destacam-se 

os seios da dura-máter. Uma rede de pequenos canais 

venosos conflui até aumentarem seu calibre e 

desembocam nesses seios, levando o sangue de veias 

cerebrais e cerebelares até seu fluxo ao coração2,4,5. 

 

1 SEIOS DA DURA-MÁTER 

 

Todas as estruturas do sistema nervoso central 

(SNC) são envolvidas por três meninges, formadas por 

tecido conjuntivo, chamadas dura-máter, aracnoide-

máter e pia-máter5,6. Essas meninges protegem e 

sustentam o encéfalo, dentro da cavidade craniana, e a 

medula espinhal, nas vértebras3,5. A mais externa e mais 

resistente dessas meninges é a dura-máter, por dentro 

da qual percorrem os seios da dura-máter6,7. 

Os seios da dura-máter são canais venosos 

revestidos por endotélio localizados entre as lâminas 

periosteais e meníngea da dura-máter. Formam-se nos 

locais onde os septos durais se inserem ao longo da 
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margem livre da foice do cérebro e em relação às 

formações do assoalho do crânio3,6,8. 

Os seios venosos da dura-máter são classificados 

em sete ímpares e sete pares. Os ímpares são seio sagital 

superior, sagital inferior, reto, occipital, intracavernoso 

anterior, intracavernoso posterior e o plexo venoso 

basilar. Os seios pares são cavernoso, petroso superior, 

petroso inferior, transverso, esfenoparietal e 

petroescamoso7,8(Figura 1). 

 

Figura 1: Seios da dura-máter. 

Fonte: Netter, 2015. 
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Na calota craniana, estão localizados o seio 

sagital superior, sagital inferior, seio reto, seio 

transverso, seio occipital e seio sigmoide; enquanto na 

base do crânio encontram-se o seio cavernoso, 

intracavernoso, basilar, petroso superior, petroso 

inferior e esfenoparietal9. 

O seio sagital superior localiza-se na margem 

superior da foice do cérebro, estendendo-se desde a 

crista etmoidal até a protuberância occipital interna8. 

Juntamente com o seio reto drena a maior parte do 

sangue intracraniano6,10. 

O seio sagital inferior é relativamente pequeno e 

possui trajeto na margem livre côncava inferior da foice 

do cérebro. Une-se à veia magna do cérebro e forma o 

seio reto5,6. 

O seio reto, por sua vez, está localizado na linha 

mediana do tentório do cerebelo e termina na 

confluência dos seios. Recebe sangue do seio sagital 

inferior e da veia magna do cérebro7,8. 

O seio occipital é o menor de todos os seios e 

comunica-se inferiormente com o plexo venoso vertebral 
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interno. Tem início no forame magno, na margem mais 

posterior do crânio, situando-se na margem fixada da 

foice do cerebelo e terminando superiormente na 

confluência dos seios6,11. 

Como mencionado anteriormente, o sangue 

drenado de seio occipital, seio reto e seio sagital 

superior desemboca na confluência dos seios, localizada 

na região da protuberância occipital interna. 

Lateralmente a confluência dos seios continua-se dando 

origem aos seios transversos7,10,11. 

Os seios transversos prosseguem como seios 

sigmoides, que seguem um trajeto em forma de S até o 

forame jugular, localizado na fissura petro-occipital. 

Nessa altura, ao deixarem o crânio, drenam o conteúdo 

sanguíneo intracraniano para veia jugular interna de 

cada lado, que segue desembocando o fluxo na veia cava 

superior, até chegar ao coração6,8,9,11(Figura 2). 
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Figura 2: Esquema de drenagem dos seios da 

dura-máter.  

Fonte: Autores. 

 

Os seios cavernosos localizam-se de cada lado da 

sela turca, comunicam-se por meio do seio 

intercavernoso e recebem sangue das veias oftálmicas e 

da veia cerebral superficial. Drenam para o seio 

transverso por meio do seio petroso superior e para a 

veia jugular interna por meio do seio petroso inferior2,4,6 

(Figura 3).   
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Figura 3: Seio cavernoso. 

 

Fonte: Moore, 2019. 

 

Esses seios merecem atenção especial em 

virtude das comunicações que estabelecem com a 

drenagem extracraniana. Tem relação direta com 

estruturas nobres como a artéria carótida interna, 

nervos oftálmicos, oculomotor, trigêmeo, troclear, 

maxilar e a hipófise2, 7, 8,11(Figura 4).  
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Figura 4: Seio cavernoso e relações anatômicas. 

 

Fonte: Drake, Volgl, Mitchell, 2005. 

 

2 VEIAS CEREBRAIS, DIPLÓICAS E EMISSÁRIAS 

 

2.1 Veias cerebrais 

 

A drenagem venosa do encéfalo é realizada 

através de dois sistemas de veias, um superficial e um 
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profundo1,8. O sistema venoso superficial corresponde 

às veias cerebrais superiores, que drenam para o seio 

sagital superior, pelas veias cerebrais inferiores e veia 

cerebral superficial média, que, por sua vez, 

desembocam nos seios reto, transverso e petroso 

superior6,7. 

O sistema venoso profundo é composto por 

diversas veias que drenam para duas tributárias, a veia 

cerebral interna e a veia basilar, ambas se juntam para 

originar a veia cerebral magna, que drena para o seio 

reto1,7.  

 

2.2 Veias diplóicas 

 

As veias diplóicas localizam-se entre as tábuas 

ósseas interna e externa do crânio, drenando a díploe 

para os seios da dura-máter. A díploe consiste em osso 

esponjoso, que contém medula óssea vermelha6,11. 

 

2.3 Veias emissárias 
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O esqueleto craniofacial apresenta diversas 

aberturas que dão passagem às veias emissárias, que 

viabilizam a comunicação entre os seios da dura-máter 

e do sistema venoso extracraniano10,11.  

Como exemplo, temos as veias emissárias 

parietais que comunicam o seio sagital superior com 

veias do couro cabeludo, através dos forames parietais; 

as veias emissárias oftálmicas que comunicam os seios 

cavernosos com as veias oftálmicas da fossa orbitária, e 

as veias emissárias pterigoideas que comunicam seios 

cavernosos com os plexos pterigoideos6,8.  

O fluxo sanguíneo pode ocorrer em ambos os 

sentidos nas veias emissárias, pois estas são 

desprovidas de válvulas. Essa dupla direção iguala a 

pressão venosa entre os seios e as veias extracranianas. 

Há tendência, porém, que o fluxo ocorra para fora do 

crânio8,10. 

As veias diplóicas e emissárias podem ser 

visualizadas na Figura 4. 
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Figura 4: Veia diplóica e emissária (setas 

vermelhas) 

 

Fonte: Drake, Volgl, Mitchell, 2005. 

 

 

Essa dupla direção do fluxo sanguíneo possibilita 

que infecções extracranianas possam se disseminar 

para o interior do crânio por via hematogênica, como as 

infecções do couro cabeludo, levando a sérias 

complicações como trombose séptica dos seios da dura-

máter, meningite e abscesso cerebral7,9,10,11.  
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O sistema venoso extracraniano, responsável 

pela drenagem das estruturas superficiais e profundas 

da face, adotam um padrão semelhante à irrigação 

arterial. Geralmente, as veias possuem mesma 

nomenclatura das artérias e seguem seu trajeto, à 

exceção das veias facial profunda e retromandibular, 

que não possuem correspondente arterial. 

As veias da região de cabeça e pescoço não 

possuem válvulas, diferente das demais veias do corpo, 

e por isso o sentido do fluxo sanguíneo pode ser 

bidirecional. Tal característica requer atenção especial 

devido à possibilidade de propagação de infecções por 
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via hematogênica para os seios da dura-máter, 

resultando em diversas repercussões patológicas1. 

O trajeto de drenagem venosa apresenta um 

sentido de cima para baixo, ou seja, da cabeça ao 

coração. Essa drenagem é realizada majoritariamente 

pelos sistemas de veia facial e veia retromandibular, 

cujo conteúdo sanguíneo conflui para as veias jugulares, 

destas para as veias cavas superiores, alcançando o 

coração2,3 (Figura 1). 

 

Figura 1: Veias da região de cabeça e pescoço. 

 

Fonte: Anatomia – Atlas 3D. 
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1 VEIA FACIAL 

É o principal meio de drenagem da face, 

abrangendo o terço superior, o terço médio e 

inferior1,2,4. 

Tem início no ângulo interno do olho, recebendo 

a denominação de veia angular. Atravessa a face de 

modo mais retilíneo, paralelo e mais posterior que a 

artéria facial, e recebe o sangue de suas tributárias: 

angular, nasal externa, labiais superior e inferior, 

submentual, supratroclear, supraorbital, oftálmica 

superior e inferior e nasal dorsal. Finalmente 

desemboca na veia facial profunda que deságua no 

plexo pterigoideo1,2,4 (Figura 2). 
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Figura 2: Veia facial. 

 

Fonte: Anatomia – Atlas 3D. 

 

As veias supraorbital, supratroclear, oftálmica 

superior, oftálmica inferior e nasal dorsal drenam para 

o seio cavernoso intracraniano e realizam anastomose 

diretamente com a veia facial ou com suas tributárias4. 
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1.1 Veia Angular 

A veia angular constitui uma tributária da veia 

facial, tem início no ângulo medial da órbita. Realiza 

anastomose com as veias supratroclear e supraorbital, 

tributárias da veia oftálmica, portanto drena para a 

região da órbita e para a veia facial1,5,6 (Figura 3). 

 

Figura 3: Veia angular. 

 

Fonte: Anatomia – Atlas 3D. 
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1.2 Veia Nasal Externa 

É uma tributária da veia facial, drena a região 

externa do nariz5 (Figura 4). 

 

Figura 4: Veia nasal externa. 

 

Fonte: Anatomia – Atlas 3D. 

 

1.3 Veia Labial Superior e Veia Labial Inferior 

Responsáveis por drenar a região dos lábios 

superior e inferior. Podem desembocar diretamente na 
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veia facial ou em um tronco comum para 

posteriormente drenar para a veia facial6,7 (Figura 5). 

 

Figura 5: Veia labial superior e veia labial inferior. 

 

 

Fonte: Anatomia – Atlas 3D. 

 

1.4 Veia Submentual 

Recolhe o sangue da região de assoalho da boca 

e drena diretamente para a veia facial4 (Figura 6).  
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Figura 6: Veia submentual. 

 

Fonte: Anatomia – Atlas 3D. 

 

1.5 Veia Supraorbital 

Drena parte da fronte e região anterior do couro 

cabeludo. Está localizada entre a veia temporal 

superficial e a veia supratroclear. Atravessa o forame 

supraorbital, situado no osso frontal, une-se 

lateralmente ao ramo frontal da veia temporal 
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superficial e medialmente com a veia supratroclear. A 

veia supraorbital ainda se comunica com as veias 

oftálmica superior e angular1 (Figura 7). 

 

Figura 7: Veia supraorbital. 

 

Fonte: Anatomia – Atlas 3D. 
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1.6 Veia Supratroclear 

Juntamente à veia supraorbital, drena a região 
anterior da fronte e couro cabeludo. Possui um trajeto 
descendente perto da linha mediana da fronte até a raiz 
do nariz e encontra-se com as veias supraorbital e 
angular. Realiza anastomose com a sua contralateral e 
com a veia temporal superficial. Está situada mais 
medialmente em relação à veia supraorbital4,6,8 (Figura 
8). 
 

Figura 8: Veia supratroclear. 

 

Fonte: Anatomia – Atlas 3D. 
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1.7 Veias Oftálmicas Superior e Inferior 

As veias oftálmicas superior e inferior localizam-

se dentro do septo conjuntivo da órbita, passam pelas 

fissuras orbitais superior e inferior respectivamente e 

terminam no seio cavernoso. São responsáveis pela 

drenagem da órbita1,3,7. 

A veia oftálmica superior realiza anastomose 

com as veias supraorbital, supratroclear e angular7 

(Figuras 9 e 10). 

 

Figura 9: Veia oftálmica superior. 

 

Fonte: Anatomia – Atlas 3D.  
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Figura 10: Veia oftálmica inferior. 

 

Fonte: Anatomia – Atlas 3D. 

 

1.8 Veia Nasal Dorsal 

Também chamada de veia dorsal do nariz, drena 

a região do dorso do nariz, realiza anastomose com a 

veia angular e desemboca na veia oftálmica superior7 

(Figura 11). 
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Figura 11: Veia nasal dorsal. 

 

  

Fonte: Anatomia – Atlas 3D. 

 

2 VEIA FACIAL PROFUNDA 

Segue um trajeto superiormente ao músculo 

bucinador e profundamente ao músculo masseter. 

Recebe todo conteúdo sanguíneo da veia facial e de 

pequenas veias tributárias dos músculos bucinador e 
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masseter e de estruturas adjacentes, drenando para o 

plexo pterigoideo1,5,8(Figura 12). 

 

Figura 12: Veia facial profunda. 

 

 

Fonte: Anatomia – Atlas 3D. 

 

3 PLEXO PTERIGOIDEO 

É um conjunto de veias que representa a 

confluência das veias meníngeas, musculares, alveolar 

inferior, bucal, alveolares superiores anteriores, médias 
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e posteriores, infraorbital, palatinas maiores e menores 

e esfenopalatina. Localiza-se na região infratemporal, 

próximo aos músculos pterigoideo lateral e medial1,9,10 

(Figura 13). 

O plexo pterigoideo deságua todo seu conteúdo 

nas veias maxilares, que se encontram com a veia 

temporal superficial, na região posterior ao ramo da 

mandíbula, formando a veia retromandibular3,4. 

 
Figura 13: Plexo pterigoideo.  

 

 

Fonte: Anatomia – Atlas 3D.  
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3.1 Veias Meníngeas Médias 

Partem do crânio seguindo um trajeto 

descendente, passando pelo forame espinhoso em 

direção ao plexo pterigoideo e são responsáveis pela 

drenagem da dura-máter3,8. 

 

3.2 Veias Musculares 

Responsáveis pela drenagem do sangue dos 

músculos da mastigação (temporal, masseter, 

pterigoideo medial e lateral), dirigem-se ao plexo 

pterigoideo1,3. 

3.3 Veia Alveolar Inferior 

Drena sangue dos dentes mais posteriores da 

mandíbula e o periodonto adjacente por meio de seus 

ramos dentais e periodontais respectvamente1,3,4. 

Recebe a veia mentual e a veia incisiva, passa 

pelo canal mandibular e, ao atravessar o forame 

mandibular, recebe a veia milo-hiódea para desembocar 

no plexo pterigoideo1,4 (Figura 14). 
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Figura 14: Veia alveolar inferior.

 

Fonte: Anatomia – Atlas 3D. 

 

3.3.1 Veia mentual 

Exterioriza-se na face por meio do forame 

mentual, junto ao plexo vásculo-nervoso mentual. 

Drena a região do músculo do mento e lábio inferior e 

desemboca na veia alveolar inferior1,5 (Figura 15). 

 

Figura 15: Veia mentual. 
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Fonte: Anatomia – Atlas 3D. 

 

3.3.2 Veia incisiva 

 Drena os dentes mais anteriores da mandíbula 

(incisivos e caninos), tecido ósseo e mucosa gengival 

adjacente. 
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3.4 Veia Bucal 

Segue paralelamente à artéria bucal e ao ramo 

bucal do nervo mandibular. Drena a região de pele, 

mucosa da bochecha e músculo bucinador, dirigindo-se 

ao plexo pterigoideo1. 

 

3.5 Veias Alveolares Superiores Anteriores, Médias 

e Posteriores 

Drenam o conteúdo sanguíneo dos dentes 

superiores incisivos, caninos, pré-molares, molares, 

periodonto adjacente, mucosa jugal, seio maxilar e 

desembocam no plexo pterigoideo1,2,4. 

 

3.6 Veia Infraorbital 

Drena pálpebra inferior, região da asa do nariz e 

lábio superior. Penetra no forame infraorbital, 

percorrendo canal e sulco infraorbitais, recebem as 

veias alveolares superiores anterior e média, para 

desembocar no plexo pterigoideo. A veia infraorbital 

também é uma tributária da veia facial1,3 (Figura 16). 
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Figura 16: Veia infraorbital.  

 

Fonte: Anatomia – Atlas 3D. 

 

3.7 Veias Palatinas Maior e Menores 

A veia palatina maior drena a região do palato 

duro, percorrendo-o em quase toda sua extensão, 

atravessa o forame palatino maior e alcança as fossas 

pterigopalatina e infratemporal até desembocar no 

plexo pterigoideo. As veias palatinas menores drenam a 

região do palato mole, penetram os forames palatinos 
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menores e chegam às fossas pterigopalatina e 

infratemporal, desaguando no plexo pterigoideo1. 

 

3.8 Veia Esfenopalatina 

 Drena parte da região posterior da cavidade 

nasal e parte do palato duro, segue um trajeto 

semelhante às veias palatinas, passa pelas fossas 

pterigopalatina e infratemporal e chega ao plexo 

pterigoideo1,3. 

 

4 VEIAS MAXILARES 

Localizam-se profundamente ao ramo da 

mandíbula, são relativamente curtas e recebem o 

sangue que vem do plexo venoso pterigoideo, drenando 

estruturas profundas da face5. 

Há duas veias maxilares para cada artéria 

maxilar², devido ao fluxo mais lento e à menor pressão 

dentro das veias (Figura 17). 

As veias maxilares unem-se às veias temporal 

superficial e auricular anterior para formar a veia 

retromandibular1,8. 
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Figura 17: Veias maxilares (destaque em azul claro). 

 

Fonte: Anatomia – Atlas 3D. 

 

5 VEIA TEMPORAL SUPERFICIAL 

Drena região anterior e lateral do couro 

cabeludo, face superficial do músculo temporal e orelha 

externa. Seus ramos frontal e parietal confluem próximo 

à orelha, formando um tronco venoso. (Figura 18). Essa 

veia é alcançada pela veia temporal média e recebe as 

veias transversa da face e auricular anterior. Realiza 
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anastomose com a sua homolateral, com as veias 

supraorbital, auricular posterior e occipital1,5,8.  

 

Figura 38: Veia temporal superficial. 

 

Fonte: Anatomia – Atlas 3D. 

 

5.1 Ramo Frontal 

Drena a região da fronte e realiza anastomose 

com algumas tributárias da veia facial1,7 (Figura 19). 
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Figura 19: Ramo frontal. 

 

 

Fonte: Anatomia – Atlas 3D. 

 

5.2 Ramo Parietal 

Drena as camadas epfasciais mais superficiais da 

região parietal e músculos auriculares1,7 (Figura 20). 
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Figura 20: Ramo parietal. 

 

Fonte: Anatomia – Atlas 3D. 

 

5.3 Veia Transversa da Face 

Localizada na região do arco zigomático, recebe 

a veia zigomático-temporal e drena o sangue da parte 

posterior da bochecha e da glândula parótida, 

desembocando na veia temporal superficial3,5 (Figura 

21). 
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Figura 21: Veia transversa da face.  

 

Fonte: Anatomia – Atlas 3D. 

 

5.3.1 Veia zigomático-temporal 

É muitas vezes chamada de veia “sentinela”, está 

localizada na borda lateral da órbita (Figura 22). 
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Figura 22: Veia zigomático-temporal. 

 

Fonte: Anatomia – Atlas 3D. 

 

6 VEIAS AURICULARES ANTERIORES 

Junto às veias temporal superficial e maxilares, 

afluem para a veia retromandibular (Figura 23). 
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Figura 23: Veias auriculares anteriores. 

 

Fonte: Anatomia – Atlas 3D. 

 

 

7 VEIA RETROMANDIBULAR 

É a principal veia responsável por drenar 

estruturas profundas da face, das regiões temporal e 

infratemporal. Inicia no interior da glândula parótida, 

na altura do colo da mandíbula, pela união das veias 
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maxilares, temporal superficial e auricular anterior2,5 

(Figura 24). 

Em seu trajeto descendente pelo pescoço, passa 

superficialmente à artéria carótida externa e 

profundamente ao nervo vago. Ao alcançar o ângulo da 

mandíbula, apresenta um ramo anterior que continua 

seu trajeto descendente e um ramo posterior com 

trajeto oblíquo4,8. 

O ramo anterior da veia retromandibular une-se 

à veia facial, na região abaixo da borda inferior do corpo 

da mandíbula, formando um tronco denominado veia 

facial comum. O ramo posterior une-se às veias 

auricular posterior e occipital para desaguar na veia 

jugular externa4. 
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Figura 24: Veia retromandibular. 

 

Fonte: Anatomia – Atlas 3D. 

 

8 VEIA FACIAL COMUM 

É formada pela união do ramo anterior da veia 

retromandibular com a veia facial e desemboca na veia 

jugular interna. A veia facial comum pode unir-se muitas 

vezes às veias lingual e tireóidea superior, formando o 

tronco tireolinguofacial1,4,9 (Figura 25). 
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Figura 25: Veia facial comum. 

 

Fonte: Anatomia – Atlas 3D. 

 

9 TRONCO TIREOLINGUOFACIAL 

A veia lingual vem da região de ápice da língua, 

recebe várias tributárias que drenam a língua e o 

assoalho de boca como as veias sublingual, dorsal da 

língua e profunda da língua, toma um trajeto 

descendente pelo pescoço passando medialmente ao 

músculo hipoglosso. A veia tireóidea superior origina-se 
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na região da margem superior da glândula tireóidea. 

Comumente, essas duas veias unem-se à veia facial 

comum para formar o tronco tireolinguofacial, que 

drena para a veia jugular interna. Na ausência desse 

tronco, essas veias desembocam separadamente na veia 

jugular interna1,4,5. 

 

10 VEIA JUGULAR INTERNA 

Principal veia do pescoço, drena o sangue 

proveniente do interior do crânio e exterioriza-se 

através do forame jugular. Em seu trajeto descendente, 

é protegida pelo músculo esternocleidomastoideo e 

envolvida pela bainha carótica juntamente com o nervo 

vago e artéria carótida comum1,6,8. 

Recebe o conteúdo sanguíneo do tronco 

tireolinguofacial e de pequenas veias vertebrais. 

Próximo ao coração, une-se à veia subclávia, formando 

a veia braquiocefálica3,6,7 (Figura 26). 

  



 

 

205 Drenagem Venosa Extracraniana 

Figura 26: Veia jugular interna. 

 

Fonte: Anatomia – Atlas 3D. 

 

11 VEIA AURICULAR POSTERIOR 

Drena a região de couro cabeludo 

posteriormente ao meato acústico externo1,3. Une-se ao 

ramo posterior da veia retromandibular e à veia 

occipital, na região atrás do ângulo da mandíbula, 

muitas vezes no interior da glândula parótida, para 

desaguar na veia jugular externa1,7,8 (Figura 27). 
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Figura 27:  Veia auricular posterior. 

 

Fonte: Anatomia – Atlas 3D. 

 

12 VEIA OCCIPITAL 

Drena a região occipital do couro cabeludo, passa 

atrás do processo mastoide, une-se a veia auricular 

posterior, afluindo para a veia jugular externa1,5,7 

(Figura 28).  

As veias superficiais do occipúcio (veia occipital) 

são conectadas às veias do cérebro pelas veias diplóicas, 
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chamadas emissárias, através das quais bactérias da 

pele podem atingir os seios da dura-máter6. 

 

Figura 28:  Veia occipital. 

 

Fonte: Anatomia – Atlas 3D. 

 

 

13 VEIA JUGULAR EXTERNA 

Origina-se atrás do ângulo da mandíbula, passa 

externamente ao músculo esternocleidomastoideo, 
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desembocando na veia subclávia ou na veia jugular 

interna3,6,7 (Figura 29). 

Em seu trajeto descendente, recebe a veia 

jugular anterior, formada pela confluência de veias 

localizadas na região submentual2. 

 

Figura 29: Veia jugular externa. 

 

Fonte: Anatomia – Atlas 3D. 
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14 VEIA JUGULAR ANTERIOR 

 Corre acima da camada superficial da fáscia 

cervical na região submandibular, continua sob a lâmina 

superficial da fáscia cervical na região pré-traqueal, 

acima do músculo esterno-hióideo7. Drena a região 

superficial anterior do pescoço6. 

 

15 VEIA SUBCLÁVIA 

Drena a região de membro superior e tem como 

uma de suas tributárias a veia jugular externa. Une-se à 

veia jugular interna para desaguar na veia 

braquiocefálica5,6. 

 

16 VEIA BRAQUIOCEFÁLICA 

Recebe toda drenagem da região de cabeça, 

pescoço e membros superiores, une-se a sua 

contralateral e origina a veia cava superior8 (Figura 

30). 

  



 

 

210 Drenagem Venosa Extracraniana 

Figura 30: Veia braquiocefálica. 

 

Fonte: Teixeira; Reher; Reher, 2020. 

 

17 VEIA CAVA SUPERIOR 

Drena o sangue da região de cabeça, pescoço e 

membros superiores, desembocando no átrio direito do 

coração, junto à veia cava inferior3,8 (Figura 31). 
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Figura 31: Veia cava superior. 

  

Fonte: Moore; Dalley; Agur, 2019. 

 

18 CORAÇÃO 

Recebe em seu átrio direito todo o sangue 

proveniente de três veias: veia cava superior, veia cava 

inferior e seio coronário11. Esse conteúdo sanguíneo 

venoso passa para o ventrículo direito, em direção aos 

alvéolos no pulmão, por meio das artérias pulmonares, 

para ocorrer o processo de trocas gasosas, 

enriquecendo esse sangue com oxigênio para suprir os 

tecidos do corpo12 (Figura 32).  
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Figura 32: Coração. 

  

Fonte: Larosa, 2018. 

 

19 RELAÇÕES VENOSAS INTRA E EXTRACRANIANAS 

As anastomoses venosas são clinicamente muito 

importantes, pois servem como porta de entrada para 

infecções. 

Disseminações de infecção bacteriana da região 

extracraniana para a intracraniana pode acarretar 

trombose do seio cavernoso. Essa infecção resulta na 

formação de coágulo sanguíneo e, às vezes, na obstrução 
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do seio; em outros locais do corpo, raramente existe a 

formação de trombos6. 

O esqueleto craniofacial apresenta forames que 

dão passagem às veias extracranianas, como as veias 

emissárias parietais, mastoideas, sigmoides, occipitais, 

condilares, oftálmicas e pterigoideas, que se comunicam 

com os seios venosos da dura-máter1. 

As veias diplóicas, localizadas entre as tábuas 

ósseas interna e externa do crânio, drenam a díploe 

tanto para os seios da dura-máter como para as veias do 

couro cabeludo, estabelecendo conexão intra e 

extracraniana6. 

As comunicações venosas entre a superfície 

externa e a região intracraniana estão apresentadas no 

Quadro 1. 
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Quadro1: Comunicações venosas extra e 

intracraniana. 

 

Fonte: Schunke et al., 2007. 

 

19.1 Triângulo Perigoso da Face 

A região delimitada em forma de triângulo entre 

os cantos da boca e a base do nariz é denominada 

Triângulo Perigoso da Face, pois existem comunicações 

venosas nessa região que permitem a propagação da 

infecção a partir da face para estruturas profundas e 

para o encéfalo1,8. 

Veia externa Veia de conexão Seio venoso 

• V. angular • V. oftálmica 
superior 

• Seio 
cavernoso 

• Veias provenientes 
da tonsila palatina 

• Plexo pterigoideo/ 
V. oftálmica 
inferior 

• Seio 
cavernoso 

• V. temporal 
superficial 

• V. emissária 
parietal 

• Seio sagital 
superior 

• V. Occipital • V. emissária 
occipital 

• Seio 
transverso, 
confluência 
dos seios  

• V. auricular 
posterior 

• V. emissária 
mastoidea 

• Seio 
sigmóideo 

• Plexo venoso 
vertebral externo 

• V. emissária 
condilar 

• Seio 
sigmóideo 



 

 

215 Drenagem Venosa Extracraniana 

A veia facial possui duas vias de comunicação 

com o seio cavernoso. Uma é por meio das veias 

oftálmicas superior e inferior que drenam a região da 

cavidade orbital, comunicando a veia angular 

(tributária da facial) com o seio cavernoso. Outra forma 

de estabelecer esta comunicação é através da veia facial 

profunda, derivada do plexo pterigoideo, que também 

se comunica com o seio cavernoso1 (Figura 33). 

 

Figura 33: Anastomoses venosas. 

  

Fonte: Hiatt; Gartner, 2011. 
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CAPÍTULO 1 

Músculos da Mastigação 
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Roseanne da Cunha Uchôa 
 

O Sistema Estomatognático é formado por 

estruturas estáticas e dinâmicas, glândulas e inervações, 

que tem como função executar ações complexas como 

sucção, mastigação, deglutição, fonação e respiração¹.  

Durante a mastigação, a degradação mecânica e 

química dos alimentos é alcançada pelo equilíbrio 

gerado entre as estruturas ósseas e neuromusculares 

para favorecer a deglutição e a digestão. Esse processo 

é influenciado por elementos essenciais como a 

congruência articular, a integridade das estruturas 

dentárias, a cinética funcional dos músculos 

mastigatórios, a língua e o fluxo salivar². 

Os músculos da mastigação são temporal, 
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masseter, pterigoideo medial e pterigoideo lateral, cuja 

função é movimentar a mandíbula de maneira que haja 

toque entre os dentes e consequentemente ocorra a 

mastigação. 

Esses músculos possuem características comuns, 

como por exemplo, apresentar pelo menos uma 

inserção na mandíbula; atuar de forma ativa nos 

movimentos mandibulares e apresentar fáscias 

musculares típicas, com destaque na fáscia do músculo 

temporal³. 

 

1 MÚSCULO TEMPORAL 

 

1.1 Origem 

Origina-se na linha temporal inferior do osso 

temporal3,4,5. 

1.2 Inserção 

Insere-se no processo coronóide e ramo da 

mandíbula4,5,7. 

 

1.3 Cinética funcional 
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As fibras anteriores e médias elevam a 

mandíbula (adução), tracionando seu processo 

coronóide; as fibras posteriores movimentam a 

mandíbula para trás, participando da retrusão 

mandibular e do fechamento da boca3,4,5. A contração 

unilateral do músculo temporal ocorre no movimento 

de trituração, no lado de equilíbrio, onde há 

deslocamento da cabeça da mandíbula para frente5 

(Figura 1). 

 

1.4 Inervação 

É inervado pelos nervos temporais profundos, 

ramos do nervo mandibular (V3 do nervo trigêmeo)4,5,7. 

 

1.5 Vascularização 

A irrigação é realizada através das artérias 

temporais profunda, posterior e anterior, que são ramos 

da artéria maxilar, e a drenagem venosa é feita pela veia 

temporal7. 

 

1.6 Relação com outras estruturas 
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Esse músculo ocupa a fossa temporal e é coberto 

por uma fáscia bastante densa, chamada fáscia 

temporal⁴.  

 

Figura 1: Vista da esquerda. Músculo temporal em 

evidência. 

 

 

Fonte: Schunke et al., 2007. 
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2 MÚSCULO MASSETER 

 

2.1 Origem 

Origina-se na margem inferior dos dois terços 

anteriores do arco zigomático (feixe superficial) e na 

margem inferior do terço posterior do arco zigomático 

(feixe profundo) do osso zigomático4,5,7. 

 

2.2 Inserção 

Insere-se nas tuberosidades massetéricas da face 

lateral do ramo da mandíbula até margem inferior e 

ângulo (feixe superficial), e na parte média da face 

lateral do ramo da mandíbula (feixe profundo)3,4,5. 

 

2.4 Cinética funcional 

O músculo masseter é o principal elevador da 

mandíbula ao fechar a boca4,5. Participa ainda na 

protrusão mandibular, em um movimento leve, pois 

suas fibras são oblíquas e o plano oclusal também. 

Em contração mínima, o músculo masseter deixa 

a mandíbula numa posição de repouso, levemente 
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suspensa3,5 (Figura 2). 

 

2.5 Inervação 

A inervação motora advém do nervo 

massetérico, ramo do nervo mandibular, e a inervação 

sensitiva do nervo auriculotemporal (V3 do nervo 

trigêmeo)3,4,5. 

 

2.6 Vascularização 

Sua irrigação é realizada pela artéria 

massetérica, artéria facial transversa e artéria 

massetérica inferior, e sua drenagem venosa é realizada 

pela veia facial7. 

 

2.7 Relação com outras estruturas 

O músculo relaciona-se com o ducto e com a 

glândula parótida. O ducto da glândula passa lateral e 

superficialmente ao masseter, e a glândula relaciona-se 

profundamente com o prolongamento anterior da 

superfíce do músculo. Na região anterior ao masseter, 

está o corpo adiposo de Bichat, recobrindo o músculo 
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bucinador⁴. 

 

Figura 2: Vista direita. Músculo masseter em evidência. 

 

 

Fonte: Radlanski, 2016. 

 

3 MÚSCULO PTERIGOIDEO MEDIAL 

 

3.1 Origem 

Origina-se na face lateral da lâmina medial e na 

face medial da lâmina lateral do processo pterigoideo do 

osso esfenóide4,5,7. 
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3.2 Inserção 

Insere-se na superfície medial do ângulo e do 

ramo da mandíbula4, onde se formam elevações ósseas, 

chamadas tuberosidades pterigoideas, pela inserção do 

músculo5,7. 

 

3.3 Cinética funcional 

A ação do músculo é elevar, protruir e levar à 

excursão lateral da mandíbula, movimento chamado 

didução3,4,5. O músculo pterigoideo medial não é tão 

robusto como o masseter; atua conjuntamente na 

elevação da mandíbula, e, devido às suas fibras oblíquas, 

participa levemente da protrusão mandibular3,4 

(Figura 3). 

 

3.4 Inervação 

A inervação é realizada pelo nervo pterigoideo 

medial, ramo do nervo mandibular (V3 do nervo 

trigêmeo)7. 
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3.5 Vascularização 

A irrigação ocorre pelos ramos pterigoideos da 

artéria maxilar e a drenagem venosa é feita pela veia 

maxilar e plexo pterigoideo7. 

 

3.6 Relação com outras estruturas 

A face superficial do músculo pterigoideo medial 

relaciona-se com a face profunda do músculo 

pterigoideo lateral e, através do espaço 

interpterigoideo, relaciona-se com o nervo alveolar 

inferior, a artéria alveolar inferior e o nervo lingual. A 

face profunda está em relação com a face lateral da 

faringe⁴. 
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Figura 3: Vista esquerda. Músculo pterigoideo medial 

em evidência. 

  

 

Fonte: Sobotta, 2000. 

 

4 MÚSCULO PTERIGOIDEO LATERAL 

 

4.1 Origem 

Origina-se na face infratemporal da asa maior e 

crista infratemporal do osso esfenoide (feixe superior); 

e na face lateral da lâmina lateral do processo 

pterigoideo do osso esfenoide (feixe inferior)3,4,5. 

 

4.2 Inserção 

Insere-se na fóvea pterigoidea e algumas fibras 
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no disco articular da articulação temporomandibular 

(feixes superior e inferior)3,4,5. 

 

4.3 Cinética funcional 

O músculo pterigoideo lateral, em seu 

movimento, apresenta contração bilateral e unilateral. 

Contração bilateral: início da abertura da boca 

por meio da protrusão da mandíbula e deslocamento do 

disco articular para frente5. 

Contração unilateral: deslocamento da 

mandíbula para o lado oposto do movimento de 

trituração5 (Figura 4). 

 

4.4 Inervação 

A inervação é dada pelo nervo pterigoideo 

lateral, ramo do nervo mandibular (V3 do nervo 

trigêmeo)3. 

 

4.5 Vascularização 

A vascularização é realizada pelos ramos 

pterigoideos da artéria maxilar e a drenagem venosa 
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pela veia maxilar e plexo pterigoideo7. 

 

4.6 Relação com outras estruturas 

A face superficial do músculo pterigoideo lateral 

relaciona-se com a face profunda do tendão do músculo 

temporal e com a face profunda do músculo masseter. 

 face profunda do músculo pterigoideo lateral 

está em relação com a face superficial do músculo 

pterigoideo medial, que permite a formação do espaço 

interpterigoideo7. 

Figura 4: Vista posterior. Músculo pterigoideo lateral 

em destaque.  

 

Fonte: Schünke, 2007.  
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CAPÍTULO 2 

Músculos da Expressão Facial 
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A expressão facial é uma forma de comunicação 

não verbal; é a arte de exprimir pensamentos, ideias, 

sentimentos ou sensações através de gestos, tornando 

possível a comunicação e a percepção de sensações¹. 

Esta forma de comunicação ocorre pelos 

movimentos dos músculos da expressão facial, também 

denominados músculos da mímica ou ainda músculos 

dérmicos, devido seu local de fixação, a derme². 

Os músculos da expressão facial compõem a 

camada mais superficial da face, originam-se 

diretamente do periósteo ou de músculos vizinhos aos 

quais estão conectados, inserindo-se em outros 
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músculos da mímica ou diretamente no tecido 

conjuntivo cutâneo3.  

Os músculos responsáveis pelas expressões 

produzem na face variações na forma de orifícios 

anatômicos, atuam como constritores ou dilatadores 

dos orifícios palpebral, nasal e oral; unem-se ao nível de 

suas inserções e, por isso, não tem tendões 

individualizados. Tais músculos, não possuem fáscia; 

derivam-se do segundo arco braquial, são inervados 

pelo nervo facial, constituem-se de unidades motoras 

bem inervadas, capazes de realizar movimentos 

delicados e precisos, além de assumirem uma topografia 

que promove movimentos simétricos4. 

Devido a sua inserção cutânea, esses músculos 

podem movimentar a pele da face, produzindo 

diferentes expressões faciais e também rugas de 

expressão. Tal função pode ser desativada 

temporariamente com o uso da toxina botulínica3. 

Os músculos da expressão facial são 

Occiptofrontal, Orbicular do Olho, Prócero, Corrugador 

do Supercílio, Depressor do Supercílio, Nasal, Abaixador 
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do Septo Nasal, Orbicular da Boca, Bucinador, 

Levantador do Lábio Superior e da Asa do Nariz, 

Levantador do Lábio Superior, Levantador do Ângulo da 

Boca, Zigomático Maior, Zigomático Menor, Bucinador, 

Depressor do Ângulo da Boca, Depressor do Lábio 

Inferior, Mentual, Platisma2. 

 

1 MÚSCULO OCCIPTOFRONTAL (VENTRE FRONTAL) 

 

1.1 Origem 

Origina-se na aponeurose epicraniana e osso 

frontal5,6. 

 

1.2 Inserção 

Insere-se na pele da fronte, acima da margem 

supraorbital5,6,7 (Figura 1). 

 

1.3 Cinética funcional 

Em contração, traciona o couro cabeludo para trás e 

para frente, elevando as pálpebras, a pele da fronte e 

denota uma expressão de susto e de surpresa5,6,7. 
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1.4 Inervação 

A inervação sensitiva é dada pelos nervos 

supratroclear e supraorbital (V1), enquanto a inervação 

motora é fornecida pelo nervo facial (VII)5. 

 

1.5 Vascularização 

A vascularização do músculo occiptofrontal é 

realizada através da artéria supratroclear e da veia 

supratroclear2. 

 

1.6 Relação com outras estruturas 

Tem íntima relação com o nervo supratroclear e 

com o osso frontal. A união entre o músculo frontal 

direito e esquerdo ocorre no centro da testa, e eles 

recobrem os músculos corrugadores do supercílio. 

Entre os músculos frontal e occiptal existe a aponeurose 

epicraniana, que recobre a calvária3,5. 
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Figura 1: Vista frontal do terço superior da face – ventre 

frontal do músculo occiptofrontal em destaque. 

 

Fonte: Schunke et al, 2007. 

 

2 MÚSCULO ORBICULAR DO OLHO 

 

2.1 Origem 

Origina-se na parede medial da órbita5,6 (Figura 

2). 

 

2.2 Inserção 

Insere-se nas pálpebras e pele periorbital5,6. 

 

2.3 Cinética funcional 

Promove o fechamento das pálpebras (com 

função de esfíncter), comprime o saco lacrimal e 

movimenta os supercílios5,7. 
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A contração do músculo orbicular do olho na 

região do ângulo lateral das pálpebras expressa 

preocupação3. 

O reflexo de piscar é feito pela parte palpebral; o 

direcionamento da drenagem do líquido lacrimal é feito 

pela parte orbital7. 

Em caso de lesão no nervo facial, além da perda 

de proteção, ocorre também o ressecamento do olho, 

devido ao comprometimento do ato de piscar, que 

mantém o filme lacrimal na superfície da córnea3. 

 

2.4 Inervação 

A inervação é dada pelo nervo facial (VII)5,6. 

 

2.5 Vascularização 

É realizada através da artéria supraorbital e veia 

supraorbital2. 

 

2.6 Relação com outras estruturas 

Possui relação com o ramo medial do nervo 

supraorbital. Suas fibras superiores se entrelaçam com 
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os músculos occiptofrontal e corrugador do 

supercílio2,3. 

 

Figura 2: Vista frontal - músculo orbicular do olho em 

destaque. 

 

 

Fonte: Radlanski, 2016. 
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3 MÚSCULO PRÓCERO 

 

3.1 Origem 

Origina-se na porção inferior do osso nasal7,8, e 

na porção superior da cartilagem nasal7 (Figura 3). 

 

3.2 Inserção 

Insere-se na pele da glabela2,8. 

 

3. 3 Cinética funcional 

Em ação conjunta com músculo corrugador do 

supercílio, o músculo prócero traciona a porção medial 

do supercílio para baixo; desloca o supercílio, movendo-

o para medial, e traciona a glabela para baixo 2,7,8. 

Trabalha em conjunto com o músculo 

corrugador do supercílio, denotando expressão de raiva 

ou preocupação7. 

 

3.4 Inervação 

A inervação é dada pelo ramo bucal do nervo 

facial (VII) 2,8. 
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3.5 Vascularização 

É realizada através da artéria angular e veia 

angular2,8. 

 

3.6 Relação com outras estruturas 

O músculo prócero tem relação com o nervo 

supratroclear; recobre a parte inferior do osso frontal e 

a parte superior da cartilagem nasal lateral; suas fibras 

entrelaçam-se com as do músculo occiptofrontal8. 

 

Figura 3: Vista frontal em corte - músculo prócero em 

destaque. 

 

Fonte: Sobotta, 2000.  
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4 MÚSCULO CORRUGADOR DO SUPERCÍLIO 

 

4.1 Origem 

Origina-se na extremidade medial do arco 

superciliar (parte nasal) do frontal e parte medial da 

margem supraorbital5,7 (Figura 4). 

 

4.2 Inserção 

Insere-se na pele da sobrancelha5, superior ao 

meio da margem supraorbital e arco superciliar6. 

 

4.3 Cinética funcional 

Traciona a sobrancelha para baixo e franze a pele 

da testa verticalmente, quando estamos carrancudos5. A 

contração desse músculo em resposta à luz intensa 

denota a “testa do pensador”3, expressa raiva e 

depressão7. 

 

4.4 Inervação 

A inervação é dada pelo ramo temporal do nervo 

facial (VII)5,6. 
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4.5 Vascularização 

É realizada através da artéria supraorbital e veia 

supraorbital2. 

 

4.6 Relação com outras estruturas 

Tem relação com o ramo lateral do nervo 

supraorbital e com os músculos occiptofrontal e 

orbicular do olho2,3. 

 

Figura 4: Vista lateral dos músculos da face - músculo 

corrugador do supercílio em destaque. 

 

 

Fonte: Sobotta, 2000.  
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5 MÚSCULO DEPRESSOR DO SUPERCÍLIO 

 

5.1 Origem 

Origina-se na porção nasal do osso frontal5,6 

(Figura 5). 

 

5.2 Inserção 

Insere-se na pele do supercílio5,6. 

 

5.3 Cinética funcional 

Deprime os supercílios e a parte frontal da face6. 

 

5.4 Inervação 

É inervado através dos ramos temporal e 

zigomático do nervo facial (VII) 5,6. 

 

5.5 Vascularização 

É realizada através da artéria supraorbital, ramo 

da artéria facial, e veia facial2,5. 

 

5.6 Relação com outras estruturas 
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Tem íntima relação com o ventre frontal do 

músculo occipitofrontal, e fica perto das estruturas do 

músculo orbicular do olho e prócero3. 

 

Figura 5: Vista frontal do músculo depressor do 

supercílio. 

 

Fonte: Teixeira, 2008. 
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6 MÚSCULO NASAL 

O músculo nasal consiste de uma parte alar 

(músculo compressor da narina) e uma parte transversa 

(músculo dilatador da narina)7,9 (Figura 6). 

 

Figura 6: Músculo nasal. 

 

Fonte: Radlanski, 2016. 
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6.1 Origem 

Ambas as partes têm origem óssea, próximo à 

abertura piriforme, na base do processo alveolar da 

maxila, na região dos incisivos laterais e caninos6,7,9. 

 

6.2 Inserção 

Insere-se nas cartilagens do nariz6. A parte 

transversa, músculo compressor da narina, une-se ao 

lado oposto passando pela porção inferior do dorso do 

nariz; e a parte alar, músculo dilatador da narina, fixa-se 

na circunferência lateral da narina9 (Figura 7). 

 

6.3 Cinética funcional 

Traciona a asa do nariz em direção ao septo 

nasal. A porção alar amplia as aberturas nasais 

(narinas), reduzindo o esforço respiratório7. Sua parte 

transversa comprime as narinas e rebaixa ligeiramente 

a ponta do nariz7, provocando uma expressão alegre e 

libidinosa3. 
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6.4 Inervação 

É inervado através dos ramos zigomático e bucal 

do nervo facial (VII)2. 

 

6.5 Vascularização 

É realizada através da artéria e veia labial 

superior, ramos dorsal e transverso da artéria facial e 

veia facial2,8. 

 

6.6 Relação com outras estruturas 

Suas fibras expandem-se para uma aponeurose 

fina que é contínua na ponta do nariz. A parte alar desse 

músculo é presa por uma extremidade à cartilagem alar 

maior, e, pela outra extremidade, ao tegumento na 

ponta do nariz8. 
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Figura 7: Vista lateral do músculo nasal, em destaque os 

músculos dilatador e compressor das narinas. 

 

Fonte: Radlanski, 2016. 

 

7 MÚSCULO ABAIXADOR DO SEPTO NASAL 

 

7.1 Origem 

Origina-se na fossa incisiva da maxila2,8. 

 

7.2 Inserção 

Insere-se no septo nasal e na porção dorsal da 

asa do nariz2,8 (Figura 9). 
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7.3 Cinética funcional 

Deprime a asa do nariz, promovendo a 

diminuição do diâmetro transverso da narina2,8. Realiza 

ação sinérgica com o músculo elevador do lábio 

superior deprimindo a ponta nasal10. 

 

7.4 Inervação 

É inervado por meio dos ramos bucais do nervo 

facial (VII) 6,8. 

 

7.5. Vascularização 

É realizada através das artérias etmoidal 

anterior, ramo da artéria oftálmica e ramos septais, e 

veia facial2. 

 

7.6 Relação com outras estruturas 

Tem íntima relação com os músculos orbicular 

da boca e lenatador do lábio superior10. 
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Figura 9: Vista lateral direita músculo abaixador do 

septo nasal (em destaque). 

 

Fonte: Radlanski, 2016.  

 

8 MÚSCULO ORBICULAR DA BOCA 

 

8.1 Origem 

Origina-se nas fibras musculares que circundam 

a cavidade oral5. Apesar de não ter origem óssea, alguns 

feixes de fibras dirigem-se para a espinha nasal anterior 

e para as fóveas incisivas da maxila e da mandíbula9 

(Figura 10). 
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8.2 Inserção 

Insere-se na pele ao redor dos lábios e ângulo da 

boca5,7,9, lateral à linha média da mandíbula, borda 

alveolar da maxila7, e septo nasal9. 

 

8.3 Cinética funcional 

Fecha e protrai os lábios, como ao beijar, 

assobiar ou tocar um instrumento; comprime os lábios 

contra os dentes; e molda os lábios durante a fala5,7,9. 

A contração do músculo orbicular da boca 

expressa determinação3. 

Uma lesão no nervo do nervo facial pode levar a 

dificuldades durante o ato de ingerir líquidos, uma vez 

que os líquidos saem da boca aberta durante a 

deglutição3. 

 

8.4 Inervação 

É inervado pelos ramos zigomático, marginal da 

mandíbula e bucal do nervo facial (VII)6,8. 
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8.5 Vascularização 

É realizada através das artérias labiais 

superiores e inferiores, ramos da artéria facial, e veias 

labiais superiores e inferiores, ramos da veia facial2,8. 

 

8.6 Relação com outras estruturas 

A porção superior do músculo orbicular da boca 

relaciona-se com os músculos levantador do ângulo da 

boca, levantador do lábio superior e da asa do nariz, 

zigomático maior, zigomático menor e, em sua porção 

profunda, com o músculo bucinador2,6. 

A porção inferior apresenta relacão com o 

músculo bucinador, em sua parte mais profunda; e com 

depressor do ângulo da boca, em sua parte mais 

superficial; relaciona-se também com o depressor do 

lábio inferior e mentual8. 
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Figura 10: Vista lateral esquerda do músculo orbicular 

da boca. 

 

Fonte: Teixeira, 2008. 

 

9 MÚSCULO BUCINADOR 

 

9.1 Origem 

Origina-se nos processos alveolares da maxila e 

da mandíbula e rafe pterigomandibular (faixa fibrosa 

que se estende do processo pterigoideo, do esfenoide, 

até a mandíbula)5,6,9. 
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9.2 Inserção 

Insere-se no músculo orbicular da boca5 (Figura 

11). 

 

9.3 Cinética funcional 

Pressiona as bochechas contra os dentes e os 

lábios. Como ao assobiar, soprar e chupar; traciona o 

canto da boca lateralmente; e auxilia a mastigação, 

mantendo o alimento entre os dentes (e não entre os 

dentes e a bochecha)5,3,9. 

A contração do músculo bucinador sinaliza 

satisfação3. 

 

9.4 Inervação 

É inervado pelo ramo bucal nervo facial (VII)5,6. 

 

9.5 Vascularização 

É realizada através da artéria bucal e veia 

bucal2,8. 
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9.6 Relação com outras estruturas 

Relaciona-se com os músculos orbicular da boca 

e risório2. 

O músculo bucinador é contínuo com o músculo 

constrictor superior da faringe, sendo separado deste 

pelo ligamento pterigomandibular9. 

Na face externa do músculo, encontra-se o ducto 

parotídeo, que o perfura e vai abrir-se no vestíbulo da 

boca. Relaciona-se com os ramos bucais do nervo facial 

(VII), que se destinam para a mucosa da bochecha9. 

 

Figura 11: Vista lateral esquerda da face – músculo 

Bucinador (em destaque). 

 

 

Fonte: Schunke et al, 2007. 
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10 MÚSCULO LEVANTADOR DO LÁBIO SUPERIOR E 

DA ASA DO NARIZ 

  Esse músculo apresenta três partes: angular, 

infraorbital e zigomática (Figura 11). 

 

10.1 Origem 

A parte angular, origina-se na região superior do 

processo frontal da maxila; a parte infraorbital, na 

órbita, acima do forame infraorbital; e a parte 

zigomática, na superfície lateral do osso zigomático8,9. 

 

10.2 Inserção 

A parte angular, insere-se na cartilagem alar 

maior, pele do nariz parte lateral do lábio superior; a 

parte infraorbital, na porção superior do músculo 

orbicular do lábio superior; e a parte zigomática, na pele 

do sulco nasolabial e do lábio superior8,9. 

 

10.3 Cinética funcional 

A parte angular eleva o lábio superior e dilata a 

narina; a parte infraorbital eleva o ângulo da boca; e a 



 

 

260 Músculos da Expressão Facial 

parte zigomática eleva lateralmente o lábio superior8. 

A contração mais forte do músculo levantador do 

lábio superior e da asa do nariz expressa 

descontentamento3. 

Quando as fibras se contraem, traciona a asa do 

nariz e o lábio superior para cima, denotando expressão 

de asco, nojo ou desprezo8. 

 

10.4 Inervação 

É inervado através dos ramos zigomático e bucal 

do nervo facial (VII)6,8. 

 

10.5 Vascularização 

É realizada através da artéria labial superior e 

veia labial superior, artéria angular e veia angular, 

ramos da artéria facial, e veia facial8,9. 

 

10.6 Relação com outras estruturas 

Tem relação com o processo frontal superior da 

maxila e pele da parte lateral da narina e do lábio 

superior. Boa parte do músculo levantador do lábio 
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superior e da asa do nariz está recoberta pelo músculo 

orbicular do olho. Algumas fibras entrelaçam-se com o 

músculo nasal9. 

Figura 11: Vista frontal da face, o músculo levantador 

do lábio superior e da asa do nariz em destaque. 

 

 

Fonte: Schunke et al, 2007. 

 

11 MÚSCULO LEVANTADOR DO LÁBIO SUPERIOR 

 

11.1 Origem 

Origina-se aproximadamente a 1,5cm da 

margem infraorbital da maxila5,9, acima do forame 

infraorbital e no músculo orbicular do olho6,9 (Figura 

12). 
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11.2 Inserção 

Insere-se na pele do ângulo da boca e no músculo 

orbicular da boca5. Suas fibras dirigem-se obliquamente 

para o lábio superior e, muitas vezes, atingem a zona 

vermelha do lábio6,9. 

 

11.3 Cinética funcional 

Quando contraído, eleva o lábio superior5,9. 

 

11.4 Inervação 

É inervado através do nervo facial (VII)6,8,11. 

 

 

11.5 Vascularização 

É realizada através da artéria angular e veia 

angular8. 

 

11.6 Relação com outras estruturas 

Apresenta proximidade com a artéria e a veia 

angular. O ramo bucal do nervo facial descansa sob esse 

músculo, que está sobreposto à artéria e ao nervo 
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infraorbital, quando emergem do forame infraorbital8. 

Relaciona-se ainda com o músculo levantador do ângulo 

da boca9. 

 

Figura 12: Vista lateral direita da face, em destaque o 

músculo levantador do lábio superior. 

  

Fonte: Schunke et al, 2007. 

 

12 MÚSCULO LEVANTADOR DO ÂNGULO DA BOCA 

 

12.1 Origem 

Origina-se na fossa canina da maxila, inferior ao 

forame infraorbiral5,9 (Figura 13). 
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12.2 Inserção 

Insere-se na pele do lábio inferior e no músuclo 

orbicular da boca5,8. 

12.3 Cinética funcional 

Traciona o ângulo da boca lateral e 

superiormente5. A contração do músculo levantador do 

ângulo da boca sinaliza autoconfiança3. 

 

12.4 Inervação 

É inervado através dos ramos zigomático e bucal 

do nervo facial(VII)6,8. 

 

12.5 Vascularização 

É realizada através da artéria labial superior, 

ramo da artéria facial, e veia labial superior, ramo da 

veia facial8. 

 

12.6 Relação com outras estruturas 

Relaciona-se com a fossa canina, está 

imediatamente abaixo do forame infraorbital e é 

recoberto pelo músculo levantador do lábio superior. 
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Suas fibras estão inseridas no ângulo da boca, 

misturando-se com as dos músculos zigomático e 

orbicular da boca3,9. 

 

Figura 13: Vista lateral do músculo levantador do 

ângulo da boca. 

 

 

Fonte: Schunke et al, 2007. 

 

13 MÚSCULO ZIGOMÁTICO MAIOR 

 

13.1 Origem 

Origina-se no processo temporal do osso 
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zigomático5,9 (Figura 14).  

 

13.2 Inserção 

Insere-se na pele do ângulo da boca e no músuclo 

orbicular da boca5,9. 

 

13.3 Cinética funcional 

Traciona o ângulo da boca para cima e para o 

lado, como ao sorrir. Devido a essa ação, o zigomático 

maior é conhecido como músculo do sorriso 5,9  

 

13.4 Inervação 

É inervado através dos ramos zigomáticos do 

nervo facial (VII)2,6,8. 

 

13.5 Vascularização 

É realizada através da artéria facial transversa e 

veia facial transversa8. 

13.6 Relação com outras estruturas 

Possui proximidade à artéria facial transversa e 

ao ramo zigomático do nervo facial3. O seu trajeto até o 
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ângulo da boca estabelece relações de proximidade com 

fibras superiores do músculo bucinador, das quais é 

separado pelo corpo adiposo de Bichat9. 

 

Figura 14: Vista lateral direita dos músculos da face, em 

destaque o músculo zigomático maior. 

 

Fonte: Teixeira, 2008. 

 

14 MÚSCULO ZIGOMÁTICO MENOR 

 

14.1 Origem 

Origina-se no corpo do osso zigomático5,6,9 

(Figura 15).  
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14.2 Inserção 

Insere-se na pele do lábio superior5,6,9. 

 

14.3 Cinética funcional 

Eleva o lábio em relação superior e posterior, 

expondo os dentes superiores5. 

 

14.4 Inervação 

É inervado através dos ramos zigomáticos do 

nervo facial (VII)6,8. 

 

14.5 Vascularização 

É realizada através da artéria facial transversa e 

veia facial transversa8. 

 

14.6 Relação com outras estruturas 

Proximidade à porção inferior do músculo 

orbicular do olho e do conjunto vásculo-nervoso 

infraorbital3. Suas fibras podem mesclar-se com as do 

músculo levantador do lábio superior9. 
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Figura 15: Vista frontal dos músculos da face, em 

destaque o músculo zigomático menor. 

 

Fonte: Sobotta, 2000. 

 

15 MÚSCULO RISÓRIO 

 

15.1. Origem 

Origina-se na fáscia parotideomassetérica5,6,9 

(Figura 16). 

 

15.2 Inserção 

Insere-se na pele do ângulo da boca5,6. 

 

15.3 Cinética funcional 
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Retrai o ângulo da boca lateralmente, quando 

fazemos careta5,9. A contração do músculo risório indica 

a expressão facial de ação3. 

 

15.4 Inervação 

É inervado através dos ramos zigomático e bucal 

do nervo facial (VII)6,8. 

 

15.5 Vascularização 

É realizada através da artéria facial e veia facial8. 

 

15.6 Relação com outras estruturas 

Íntima relação com a artéria facial e veia facial, 

bem como com os ramos bucais do nervo facial. Repousa 

sobre o músculo bucinador, estando superficial a ele3. 

Algumas vezes, suas fibras podem agarrar-se 

sobre a pele das áreas citadas e provocar o 

aparecimento de uma fossa (covinha) na bochecha9. 
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Figura 16: Vista frontal dos músculos da face, em 

destaque o músculo risório. 

 

Fonte: Teixeira, 2008. 

 

16 MÚSCULO DEPRESSOR DO ÂNGULO DA BOCA 

 

16.1 Origem 

Origina-se na linha oblíqua da mandíbula, abaixo 

do forame mentual5,7,9 (Figura 17). 

 

16.2 Inserção 

Insere-se na face profunda do ângulo da boca, 

lábio superior e inferior e pele do queixo7,9. 
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16.3 Cinética funcional 

Traciona a porção inferior do músculo orbicular 

da boca para baixo e para fora. Atua junto ao músculo 

platisma, deprimindo o ângulo da boca7,9.  

Movimenta o ângulo da boca lateral e 

inferiormente, como na abertura da boca5. 

A contração do músculo depressor do ângulo da 

boca sinaliza tristeza3,7 ou envelhecimento7. 

 

16.4 Inervação 

É inervado através do ramo mandibular do nervo 

facial (VII) e do nervo mentual (V3)8,3. 

 

16.5 Vascularização 

É realizada através da artéria mentual, ramo da 

artéria alveolar inferior, e artéria submentual, ramo da 

artéria facial, bem como veia mentual e submentual2. 

 

16.6 Relação com outras estruturas 

Apresenta relação direta com os músculos 

risório, depressor do lábio inferior e platisma. Suas 
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fibras recobrem o forame mentual11. 

O músculo depressor do ângulo da boca e todos 

os que se inserem no ângulo da boca, somados ao 

entrelaçamento das fibras do músculo orbicular da 

boca, promovem o aparecimento de um nódulo 

tendíneo na região do ângulo da boca, conhecido como 

“modíolo do ângulo da boca”9. 

 

Figura 17: Vista frontal dos músculos da face, em 

destaque o músculo depressor do ângulo da boca. 

 

Fonte: Sobotta, 2000.  
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17 MÚSCULO DEPRESSOR DO LÁBIO INFERIOR 

 

17.1 Origem 

Origina-se na linha oblíqua da mandíbula, acima 

do músculo depressor do ângulo da boca5,9 (Figura 18). 

 

17.2 Inserção 

Insere-se na face profunda da pele do lábio 

inferior5,9. 

 

17.3 Cinética funcional 

Abaixa e promove eversão do lábio inferior5,6. 

A contração do músuclo depressor do lábio 

inferior exprime estabilidade3. 

 

17.4 Inervação 

É inervado através do ramo mandibular do nervo 

facial (VII) 5,6 e do nervo mentual (V3). 

 

17.5 Vascularização 

É realizada através da artéria mentual, ramo da 
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artéria alveolar inferior, e artéria submentual, ramo da 

artéria facial, veias mentual e submentual2. 

 

17.6 Relação com outras estruturas 

Apresenta relação direta com os músculos 

risório, depressor do lábio inferior e platisma11. 

Está parcialmente coberto pelo músculo 

depressor do ângulo da boca e, juntamente a esse, 

recobrem vasos e nervos que emergem do forame 

mentual9. 

 

Figura 18: Vista frontal dos músculos da face, em 

destaque o músculo depressor do lábio inferior. 

 

 

Fonte: Teixeira, 2008. 
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18 MÚSCULO MENTUAL 

 

18.1 Origem 

Origina-se na protuberância mentual e tubérculo 

mentual da mandíbula5,9 (Figura 19). 

 

18.2 Inserção 

Insere-se na face profunda da pele do mento5,6. 

 

18.3 Cinética funcional 

Eleva e protrui o lábio inferior e puxa a pele do 

mento para cima, quando expressamos enfado5. 

Também traciona o lábio inferior para baixo7. Muitas 

vezes, seu aspecto é o de casca de laranja ou bola de 

golfe, acentuado pela fala e pelo choro. 

A contração do músculo mentual expressa 

indecisão3 e é conhecida como celulite do queixo7. 

 

18.4 Inervação 

É inervado através do ramo mandibular do nervo 

facial (VII) e nervo mentual (V3)2,6. 
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18.5 Vascularização 

É realizada através da artéria mentual, ramo da 

artéria alveolar inferior, e artéria submentual ramo da 

artéria facial, veias mentual e submentual2. 

 

18.6 Relação com outras estruturas 

Situa-se entre o sulco labiomentual e a margem 

inferior do corpo da mandíbula². 

 

Figura 19: Vista frontal do terço inferior da face - 

músculo mentual em destaque. 

 

Fonte: Sobotta, 2000. 

  



 

 

278 Músculos da Expressão Facial 

19 MÚSCULO PLATISMA 

 

19.1 Origem 

Origina-se na fáscia sobre as porções superiores 

dos músculos peitoral maior e deltóide5,9 (Figura 20). 

 

19.2 Inserção 

Insere-se no limite inferior da mandíbula, pele 

inferior da face, tecidos subcutâneos e músculos ao 

redor da boca5,9. 

 

19.3 Cinética funcional 

Deprime a mandíbula, movendo os cantos da 

boca inferiormente, e tensiona a pele do pescoço. 

Traciona a parte externa do lábio para baixo e para trás, 

quando expressamos enfado5,9. 

 

19.4 Inervação 

É inervado através dos ramos cervical e 

mandibular do nervo facial (VII)2,6,9. 
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19.5 Vascularização 

É realizada através dos ramos da artéria facial, 

artéria tireiódea superior, artéria cervical transversa e 

artéria subclávia e veia tireóidea superior2. 

 

19.6 Relação com outras estruturas 

Está sobreposto ao músculo 

esternocleidomastoideo, protegendo em conjunto as 

estruturas nobres da região cervical². 

 

Figura 20: Vista lateral do músculo platisma em 

destaque. 

 

Fonte: Teixeira, 2008. 
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