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Aberturas da Parede Torácica



Movimentos da Parede Torácica

Movimentos:
•“Alça de Balde”
•“Cabo de Bomba”



Fáscia da Parede Torácica



Camadas Musculares

• CAMADA EXTERNA: 
Intercostais Externos, 
Levantadores das Costelas

• CAMADA MÉDIA: 
Intercostais Internos

• CAMADA INTERNA: 
Intercostais Íntimos, 
Subcostais e Transverso 
do Tórax





Camada Externa – Mm. Intercostais Externos

• Inserem-se na borda 
inferior das 11 primeiras 
costelas

• Fibras direcionadas 
inferiormente e para frente 
(“mão no bolso”)

• Os mais inferiores têm 
relação com o m. oblíquo 
externo, do abdome

• Na região das junções 
costocondrais, são 
substituídos pelas 
membranas intercostais 
externas (anteriormente às 
aa e vv intercostais 
anteriores)

• Ação: inspiração



Mm. Levantadores das CostelasMm. Levantadores das Costelas





Camada Média – Mm. Intercostais Internos
• Inserem-se na borda inferior 

das costelas e nas cartilagens 
costais

• Fibras direcionadas 
inferiormente e para trás (“mão 
de grávida”)

• Os mais inferiores têm relação 
com o m. oblíquo interno, do 
abdome

• Na região do ângulo das 
costelas, são substituídos pelas 
membranas intercostais 
internas

• Ação: inspiração, pelas porções 
paraesternais dos 4º e 5º EIC 
mais superiores; 

• expiração, no restante.





Camada Interna
Intercostais Íntimos:
• separados dos intercostais internos 

pelos vasos e nn. intercostais: ↑NAV 
ou ↓VAN

• ação: desconhecida

Subcostais:
• parte anterior da parede torácica 

posterior - são parte dos interostais
íntimos que se inserem na costela 
seguinte à adjacente 

Transverso do tórax (ou 
esternocostal):

• parte posterior da parede torácica 
anterior - entre esterno e arcos 
costais.



MMúúsculo Transverso dosculo Transverso do
TTóórax (ou rax (ou EsternocostalEsternocostal):):
• Visualizado na parte
posterior da parede torácica
anterior.
• Entre o esterno e os arcos
costais.





Músculos da Parede Torácica





Irrigação Arterial da Parede Torácica

• Ramos da A. Torácica 
Interna (ou mamária 
interna: Aa.Aa. Intercostais Intercostais 
Anteriores.Anteriores.

• Ramos da A. Intercostal 
Suprema e Aorta: 

Aa.Aa. Intercostais PosterioresIntercostais Posteriores.







A. Torácica Interna (A. Mamária Interna)

• Origem na 1ª porção 
da subclávia e é
acompanhada por 
duas veias satélites e 
linfáticos

Ramos: 
• Mediastinais, 

tímicos, bronquiais
• Perfurantes, nos 6 

primeiros EIC (2º, 3º
e 4º fornecem ramos 
mamários)



A. Torácica Interna (Mamária Interna)
• Duas intercostais anteriores 

em cada EIC: 
- superior: se anastomosa com 
a. intercostal posterior
- inferior: se anastomosa com 
o ramo colateral da intercostal 
posterior

• a. pericárdicofrênica
• - pode existir o ramo costal 

(ou torácico) lateral
•
Ramos terminais (6º EIC): 
• a. epigástrica superior: 

anastomosa com a a. epigástrica 
inferior

• a. musculofrênica: anastomosa
com a. circunflexa profunda do 
íleo e com as duas últimas aa.
intercostais posteriores.



Aa. Intercostais Posteriores
• 1ª e 2ª se originam da A. Intercostal A. Intercostal 

Suprema Suprema e outras 9 se originam da 
AORTAAORTA.

• As do lado direito são mais longas: 
contornam os corpos vertebrais.

• Ramos:
- Dorsal: Dorsal: Rr. muscular e espinhal
-- ColateralColateral: Anast. c/ ramo inferior da A. 

intercostal Anterior.
-- Cutâneo Lateral: Cutâneo Lateral: 3º,4º e 5º originam rr. 

mamários.

- Obs.: Em tronco comum com a 3ª
intercostal posterior D: A. Bronquica D.



A. Intercostal Suprema

• Origem no tronco 
costocervical, da subclávia, e 
supre 1º e 2º EIC.

• O tronco simpático é
encontrado em seu contorno 
medial (T1 está lateral).

• Origina a 1ª intercostal 
posterior e se continua como 
a 2ª intercostal posterior.





Irrigação Arterial da Parede Torácica



Drenagem Venosa da Parede 
Torácica
• Vv. Torácicas Internas

• Vv. Intercostais 
Posteriores e Subcostais

• Vv. do Sistema Ázigos:

- Veia Ázigos

- Veia Hemiázigos

- Veia Hemiázigos

Acessória



Drenagem Venosa da Parede Torácica





Drenagem Linfática da Parede 
Torácica



Drenagem Linfática da Parede 
Torácica

Linfonodos viscerais (paratraqueais, 
traqueobrônquicos, etc)

Linfonodos parietais:

• Linfonodos paraesternais (ou torácicos 
internos): nos 5 primeiros EIC, drenam parte 
medial da mama, diafragma, EIC e pleura costal, 
podendo disseminar CA de mama para pulmão, 
mediastino e fígado.

• Linfonodos frênicos (diafragmáticos): 
drenagem dos últimos EIC, pericárdio, diafragma e 
fígado para linfonodos paraesternais ou 
mediastinais posteriores (porção posterior da 
superfície torácica do diafragma)

• Linfonodos intercostais: localizados na 
extremidade vertebral do EIC. Os superiores 
drenam para o ducto torácico enquanto os 
inferiores drenam para a cisterna do quilo.





Inervação Parede Torácica



Inervação da Parede Torácica

No EIC:

• Nn. Intercostais Especiais

• Nn. Intercostais Típicos

• Nn. Toracoabdominais

• Nn. Subcostais



Inervação Da Parede Torácica

Intercostais especiais (1º ao 3º): inervam 
MMSS (plexo braquial) e parede torácica.

Intercostais típicos (4º ao 6º): passam entre 
os mm. intercostais interno e íntimo.
- ramos: 

• cutâneo anterioranterior (envia ramos mamários 
mediais)

• cutâneo laterallateral (envia ramos mamários 
laterais)

•• colateralcolateral (na porção inferior do EIC, junto à
borda superior da costela, termina como n.

cutâneo anterior inferior)
•• comunicantecomunicante (para o n. intercostal vizinho)





Inervação da Parede Torácica
Toracoabdominais (7º ao 11º): inervam paredes 

torácica e abdominal, atravessam o diafragma, 
passam entre os músculos transverso do abdome e 
oblíquo interno e depois entre o reto abdominal e sua 
bainha posterior.
- ramos: 

• cutâneo anterior (no abdome) 
• cutâneo lateral

Subcostal (12º): penetra no abdome atrás do lig
arqueado lateral (diafragma) e desce posterior ao do 
rim.
- ramos: 

• cutâneo anterior (entre umbigo e sínfise púbica)
• cutâneo lateral (acima da crista ilíaca)





Correlações Anatomo-Clínicas



Correlações Anatomo-Clínicas:
Herpes Zoster



Músculo Diafragma
• Principal músculo da respiração.

• Separa as cavidades torácica e 

abdominal.

• Contração:
↓ Pressão Intratorácica

↑ Volume do Tórax

↑ Pressão Abdominal 

↓ Volume Abdominal

• Cada metade possui 3 partes:

CostalCostal, EsternalEsternal e Lombar (vertebral),Lombar (vertebral),

inseridas em um centro tendíneo.



Músculo Diafragma (Face Torácica)



Músculo Diafragma (Face Abdominal)

Parte Parte EsternalEsternal::

• Origem no apêndice

xifóide.

•• TrTríígonosgonos
EsternocostaisEsternocostais::

- Vasos Epigástricos

Superiores e Linfáticos

- Local frequente de 
acometimento de 
hérnias diafragmáticas.



Músculo Diafragma

Parte Costal: Parte Costal: 

• Origina-se na superfície 

interna das 6 cartilagens 

costais e 4 costelas mais 

inferiores e insere-se na 

porção ântero-lateral do

centro tendíneo.



Músculo Diafragma 
Parte lombar ou vertebral:Parte lombar ou vertebral:

• Origem nos ligamentos arqueados e 
pilares

•• Ligamento arqueado lateral: Ligamento arqueado lateral: 
espessamento da fáscia sobre o m. 
quadrado lombar

•• Ligamento arqueado medial: Ligamento arqueado medial: 
espessamento da fásca sobre o m. 
psoas maior

•• Pilar direito: Pilar direito: forma o hiato esofágico 
e é contínuo com o Ligamento de 
Treitz

•• Pilar esquerdoPilar esquerdo
•• TTrríígonogono vertebrocostalvertebrocostal: : ocupado por 

uma tela conjuntiva frouxa que 
separa a pleura da glândula supra-
renal e da extremidade superior do 
rim (E, principalmente).



Orifícios do Diafragma
Hiato Aórtico: entre os pilares, 

posteriormente ao ligamento 
arqueado mediano

• Aorta
• Ducto torácico
• Nn. esplâncnicos torácicos 

maiores

Hiato Esofágico: encontra-se no 
pilar Direito diafragmático.

• Esôfago
• Nn. vagos

Forame da Veia Cava Inferior: 
na metade D do centro tendíneo

• Veia Cava Inferior
• Nervo Frênico Direito
• Vasos Linfáticos do Fígado





Irrigação Arterial do Diafragma

• Face Superior Diafragmática

(Diafragma Torácico):

Da A. Torácica Interna:

-Aa. PericardicofrênicasPericardicofrênicas

-Aa. MusculofrênicasMusculofrênicas

Da Aorta Torácica:

Aa. Frênicas SuperioresFrênicas Superiores



Irrigação Arterial do Diafragma

• Face Inferior Diafragmática

(Diafragma Abdominal):

Aa.Aa. Frênicas InferioresFrênicas Inferiores

(que podem ser ramos da

Aorta Abdominal ou do

Tronco Celíaco)



Drenagem Venosa do Diafragma

Face superior: 
Vv. Pericardicofrênicas e 

Musculofrênicas→
V. torV. toráácica interna cica interna 

Lado D: 
Uma Veia frênica superior → VCIVCI
Vv. da Curvatura Posterior do 

Diafragma →
Vv. Vv. ÁÁzigo e Hemizigo e Hemiáázigozigo

Face inferior: 
V. frênica inferior Direita → VCIVCI
V. Frênica Inferior Esquerda 

(ramo duplo) →
VCIVCI e V. supraV. supra--renal Erenal E



Drenagem Linfática do Diafragma

Face Torácica: 
Linfonodos Diafragmáticos
Anteriores e Posteriores →
Frênicos → Paraesternais,
Pré-vertebrais

Face Abdominal:
diafragmáticos anteriores,
frênicos e lombares
superiores.

Obs.:Os plexos linfáticos nas faces 
superiores e inferiores 
comunicam-se livremente -
absorção de líquido peritoneal



Nervo Frênico



Correlações Anatomo-Clínicas:



Correlações Anatomo-Clínicas: Hérnias de Hiato





Mamas



Mamas
• Presente em homens e mulheres.

•• Seio: Seio: Entre as mamas.

• Composição: PelePele, EstromaEstroma e
GlGl. Mam. Mamáária ria (15 a 20 lóbulos).

• Limites: 
- Verticalmente: Entre o 22ºº e 6e 6ºº EIC
- Lateralmente: Entre a linha linha 
medianamediana e a linha axilar anteriorlinha axilar anterior
(ou média).



• A glândula mamária está contida no subcutâneosubcutâneo, em
um desdobramento da fáscia superficial. 
• Situada sobre os mm. peitoral maiorpeitoral maior, serrserráátiltil anterior anterior e
obloblííquo externoquo externo, entre as camadas superficial e profunda
da tela subcutânea.
• Posterior às mamas: Camada profunda da tela subcutâ-
nea , espaço retromamário e fáscia do peitoral maior.



• Dividida em 44

quadrantes.quadrantes.

• A glândula mamária

apresenta um prolongamento

na direção axilar, o qual

circunda a margem 

lateral do músculo

peitoral maior e termina no

interior da axila = Processo Axilar= Processo Axilar.



•• Ligamentos Ligamentos SuspensoresSuspensores da Mama da Mama (estroma): 

Vão da camada superficial à

Fáscia profunda da tela

Subcutânea, fixando a

Glândula à derme 

da pele.

•• Ductos LactDuctos Lactííferos:feros:

Convergem para a papila mamária,

na qual apresentam um trajeto retilíneo

e porção dilatada fusiforme, seio lactífero, logo abaixo

da aréola mamária.





Irrigação Arterial das Mamas

• Ramos mamários mediais: Ramos perfurantes da a. torRamos perfurantes da a. toráácica cica 
interna interna (da A. subclávia)

• Ramos mamários laterais: ramos da a. axilar ramos da a. axilar (principalmente a. 
torácica lateral), da intercostal posterior da intercostal posterior e da perfurante anterior.perfurante anterior.



Drenagem Venosa Das Mamas

• Superficial:  Vv. torácicas internas por meio das veias 
perfurantes e veias superficiais da parte inferior do pescoço

• Profunda:  vv. torácicas internas, vv. axilares e vv. intercostais



Drenagem Linfática da Mama
• Ductos linfáticos (plexos) na mama.

•• Pele: Pele: Ll. Axilares, Cervicais Profundos, 
Deltopeitorais e Paraesternais.

•• ArArééola, Papila e Tecido Glandular: ola, Papila e Tecido Glandular: 
Plexo Perilobular→ Plexo Subareolar→ Troncos

Coletores:
• Tronco Coletor Lateral → Ll. Axilares →

Ll. Supraclaviculares

• Tronco Coletor Medial → Ll.Paraesternais (ou 

torácicos internos).







Correlações Anatomo-Clínicas:
Carcinoma de Mama



Mediastino
• É o espaço entre os dois sacos pleurais.

• Subdividido em mediastino superior e inferior pelos vasos da vasos da 
base do corabase do coraççãoão.

• Mediastino SuperiorSuperior (acima do nível do pericárdio): 
- Timo (anterior);
- Vv. braquiocefálicas, V. cava superior, Arco aórtico e 
ramos; nn. vagos e frênicos, traquéia e 
esôfago(posteriores)

• Mediastino InferiorInferior:
- Anterior: timo
- Médio: coração, pericárdio, grandes artérias, n. frênico,   
brônquios principais
- Posterior: esôfago, aorta torácica, ducto torácico, 
sistema ázigos.








