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Introdução

O Araçari (Pteroglossus aracari), ave pertencente à
Ordem Piciformes, Família Ramphastidae, que inclui 
doze espécies de araçaris,  todas nativas de zonas 
florestais da América do Sul tropical, é um pequeno 
tucano facilmente identificável por apresentar a maxila 
branca (daí seu nome vulgar Araçari-de-bico-branco), a 
qual contrasta com a mandíbula negra. Os araçaris são 
aves de médio porte, com 34 a 45 cm de comprimento. 
Possui toda a região ventral amarelada transpassada por 
uma faixa vermelha na região mediana e as coxas 
verde-oliva, permitindo diferenciar esta espécie de 
todas as outras do seu grupo. Habita florestas, onde 
vive em grupos familiares de até oito indivíduos. 
Dorme e se reproduz em ocos naturais ou abandonados 
por pica-paus. O período de incubação dos ovos é de 
cerca de dezesseis dias [1].

Com o propósito de contribuir com a anatomia 
comparada e área afins, realizou-se o presente trabalho 
objetivando verificar a origem e a distribuição das 
artérias braquiocefálicas direita e esquerda em Araçari 
- Pteroglossus aracari.

Material e métodos

O trabalho foi desenvolvido no LADS –
Laboratório de Anatomia Aplicada às Aves Domésticas 
e Silvestres da Área de Anatomia do Departamento de 
Morfologia e Fisiologia Animal – DMFA da 
Universidade Federal Rural de Pernambuco – UFRPE.

Foi utilizado um animal macho, doado por óbito 
pela Superintendência do Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 
(IBAMA) em Pernambuco. 

Inicialmente o leito arterial foi marcado por injeção 
de solução de Neoprene Látex, corada em vermelho, 
no ventrículo esquerdo (angiotécnica). Para tanto, 
utilizando-se de instrumentais cirúrgicos (bisturi, 
tesouras e pinças de dissecção) procedeu-se uma 
incisão transversal (± 3,5 cm) na região abdominal, 

imediatamente caudal ao peito, sobre a pele e tecidos 
subjacentes para expor a cavidade toracoabdominal e, 
mais duas incisões longitudinais, nas extremidades da 
primeira e no sentido cranial, sobre a pele e 
musculatura subjacente para afastar-se o esterno e seu 
grupamento muscular e assim acessar o coração, o qual 
foi canulado e submetido à marcação. Para fixação e 
conservação dos cadáveres, injetou-se solução aquosa 
de formaldeído a 10% por via subcutânea e 
intramuscular [2]. Os exemplares foram mantidos em 
recipientes plásticos contendo a mesma solução por no 
mínimo 48 h para iniciar-se a dissecação. Transcorrido 
o tempo mínimo para fixação, procedeu-se a 
dissecação dos troncos braquiocefálicos esquerdo e 
direito e de seus ramos. Para registro dos dados, 
comprovação e elaboração de material ilustrativo, 
foram confeccionados desenhos esquemáticos dos 
vasos dissecados e fotografadas todas as etapas da 
pesquisa (câmera fotográfica digital Sony de oito 
megapixels). Os termos anatômicos foram baseados na 
Nomina Anatômica Avium preconizada por Baumel et 
al. [3]. Como não existem dados sobre a espécie, 
utilizou-se como modelo biológico comparativo o 
Gallus gallus domésticos.

Resultados e discussão

No gallus, a artéria braquiocefálica direita curva-se 
ventralmente ao tronco emissor e segue reta 
craniolateralmete [4], nesta espécie, a artéria está 
cranioventralmente ao tronco emissor, mas reta e assim 
continua craniolateralmente. Como no gallus, as 
artérias braquiocefálicas direita e esquerda surgem da 
face esquerda da artéria aorta, contudo, em ângulo 
obtuso ± 120°. As artérias braquiocefálicas direita e 
esquerda possuem diâmetros semelhantes (± 1,5 mm) e 
equivalem-se ao trono emissor em termos de diâmetro. 
Estes achados diferem daqueles descritos para o gallus, 
pois que nesta as braquiocefálicas apresentam-se com 
cerca da metade do diâmetro do tronco emissor. Após 
curto trajeto craniolateral (± 8,2 mm) cada artéria 



braquicefálica emite cranialmente a artéria carótida 
comum e continua-se como artéria subclávia, sendo 
esta diminuta, não se equivalendo a encontrada no 
gallus, pois imediatamente a emissão da artéria 
carótida comum surge (craniodorsal e lateralmente) a 
artéria axilar e ventrocaudalmente a origem da última
surge a artéria esternoclavicular, porém, não como 
descrita no gallus [5], emitindo dois ramos, cranial e 
caudal, e sim, três ramos, um caudal, um médio (mais 
calibroso) e um cranial (antímero esquerdo) e, um 
caudal e médio, partilhando um origem comum e o 
cranial surgindo em separado mas no mesmo ponto que 
o tronco anterior (antímero direito). Seguindo o padrão 
apresentado pelo gallus [6], a artéria torácica interna 
surge da artéria torácica externa, caudalmente a origem 
da artéria esternoclavicular, e também apresenta os 
ramos cranial (artéria peitoral cranial) e caudal (artéria 
peitoral caudal), que seguem ao longo das articulações 
esternocostais e ao longo das linhas de articulação dos 
segmentos esternais e vertebrais da costela 
(respectivamente). No gallus uma delicada artéria 
traqueal ascendente ou esternotraqueal (devido ao 
músculo por onde trajeta) surge da artéria subclávia ou 
da artéria carótida comum, nesta espécie foi observada 
a emissão através da carótida comum. No gallus, as 
artérias carótidas comuns após emitirem dorsalmente a 
artéria vagovertebral, continuam-se como artérias 
carótidas internas, seguindo craniomedialmente e 
convergindo para mergulharem juntas (a esquerda 
ventralmente a direita) na musculatura ventral do 
pescoço, seguindo pelo canal carotídeo e cervical e, ao 
se observar o conjunto estabelecido pelas artérias 
braquiocefálicas mais as carótidas visualiza-se a figura 
geométrica de um losango [4,8], contudo, nesta espécie 
a figura não é formada, pois a artéria vagovertebral é 
ramo terminal da artéria carótida comum direita, 
caracterizando a espécie como levocarotídeo. Estes 
dados são importantes para se estabelecer a topografia 
das diversas estruturas anatômicas. Não se observou 
variação anatômica entre os indivíduos estudados. 
Quanto a angiotécnica, fixação e método de 
conservação, dissecação, desenhos esquemáticos e 
fotografias atenderam a contento aos objetivos 
propostos. De forma geral, através dos dados obtidos, 
espera-se contribuir com a preservação da espécie, por 
fornecer subsídios ao desenvolvimento de pesquisas 
voltadas a compreensão de sua fisiologia, 
possibilitando manejos clínicos e zootécnicos mais 
seguros. 
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