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Introdução
Cada rim é irrigado por uma artéria renal, 

um ramo da aorta abdominal.  As duas artérias 
renais podem receber até um quarto do débito 
cardíaco total. Cada artéria renal divide-se em 
diversas artérias interlobares, que originam os 
ramos conhecidos como artérias arqueadas; estas 
originam inúmeras artérias interlobulares [1]. A 
artéria renal direita é de localização um tanto 
cranial à esquerda correspondente, em 
conformidade com a posição relativamente cranial 
do rim direito. Algumas vezes, a artéria renal 
esquerda pode ser dupla, surgindo da aorta 
abdominal, separadas entre si, porém próximas uma 
da outra [2].

O conhecimento das possíveis variações 
anatômicas é importante na prática médico-
cirúrgica. A duplicidade da artéria renal esquerda 
ocorre em 12-15% dos cães, conforme Lanz e 
Waldron [3], demonstrando a importância clínico-
cirúrgica do estudo morfológico dessa variação 
quanto à setorização e segmentação da artéria renal. 
Define-se setor renal como sendo o território 
vascularizado pelos ramos da bifurcação terminal 
da artéria renal e seus ramos colaterais destinados 
ao rim, as artérias setoriais; o segmento arterial 
renal é o território vascularizado por uma artéria 
segmentar, que são ramos da subdivisão da artéria 
setorial originada no hilo renal e que penetra 
isoladamente no parênquima renal [4].

Devido à escassez de informações a 
respeito do padrão de distribuição arterial em rins 
com multiplicidade arterial, o objetivo desse 
trabalho é descrever a duplicidade da artéria renal e 
os respectivos territórios vasculares, expondo-se as 
possíveis diferenças nos padrões de vascularização 
entre o rim nutrido por uma única artéria renal e o 
rim com duas artérias renais independentes, uma 
vez que um percentual considerável de cães 
apresenta essa variação anatômica.

Materiais e métodos
Relata-se o caso de duplicidade de artéria 

renal esquerda em uma cadela adulta, sem raça 
definida (SRD) e sem histórico de doença renal, 
adquirida após eutanásia realizada pelo Centro de 
Controle Ambiental do município de Garanhuns, 

PE. A artéria carótida comum foi canulada e Látex 
Neoprene® foi homogeneizado com corante 
vermelho e aplicado até a repleição das artérias. O 
animal foi congelado por 24 horas e em seguida 
descongelado para a aplicação de formaldeído a 
10% para fixação e conservação do animal.  

Buscando-se investigar a distribuição 
arterial em ambos os rins, para expor as diferenças 
existentes entre o rim com irrigação normal e 
aquele que apresenta dupla vascularização, 
procedeu-se a dissecção de ambos. A dissecção foi 
realizada com pinça de Adson (ABC®), a partir da 
artéria renal (rim direito) e das artérias renal cranial 
e caudal (rim esquerdo) e suas ramificações.

Resultados
Foi observada a duplicidade da artéria 

renal esquerda, uma cranial e outra caudal em uma 
cadela SRD adulta. A artéria caudal é mais delgada 
que o vaso mais cranial, ambas, separadas entre si, 
emergem da aorta abdominal e tem localização 
caudal em relação à artéria renal do antímero 
oposto (Figura 1). Superficialmente, tanto a artéria 
renal esquerda cranial quanto a caudal ramifica-se 
em outros três ramos, pouco antes de penetrar no 
hilo renal.

Os demais órgãos apresentam irrigação 
normal diante de uma avaliação visual. Após a 
dissecção foram evidenciadas as artérias setoriais e 
as segmentares, delimitando os territórios 
vasculares de cada rim.

O rim direito apresenta uma única artéria 
renal a qual após bifurcação origina um ramo dorsal 
(a. setorial dorsal) e um ramo ventral (a. setorial 
ventral) (Figura 2). Da artéria setorial ventral parte 
um ramo setorial dorsocranial no rim (a. setorial 
dorsocranial). A artéria setorial dorsocranial 
apresenta três segmentos: a. segmentar 
dorsocraniomedial, a. segmentar dorsocranial e a. 
segmentar dorsocraniomédia. A artéria setorial 
dorsal emite três ramos segmentares: a. segmentar 
dorsocaudal, a. segmentar dorsomédia e a. 
segmentar dorsomediocranial (Figura 2A). A artéria 
setorial ventral apresenta três segmentos: a. 
segmentar ventrocaudal, a. segmentar 
ventromediocranial e a. segmentar ventrocranial 
(Figura 2B). 



O rim esquerdo teve seu suprimento 
realizado por duas artérias renais, uma cranial e 
outra caudal. A artéria renal esquerda cranial 
apresenta cinco setores distintos, nomeados de 
acordo com sua localização, a a. setorial 
dorsocranial, a. setorial craniomedial (os quais 
funcionam como ramos segmentares), a. setorial 
ventrocranial, a. setorial ventromédia e a a. setorial 
ventrocaudal (Figura 3). A a. setorial ventrocranial 
(Figura 3B) possui dois segmentos, a. segmentar 
ventrocranial e a. segmentar ventromediocranial; a 
a. setorial ventrocaudal apresenta três segmentos: a. 
segmentar ventromediocaudal, a. segmentar 
ventrocaudal e a. segmentar ventrodorsocaudal. 
Esse último segmento apesar de partir da região 
ventrocaudal, estende-se até a região dorsal do pólo 
caudal do rim.

A artéria caudal do rim esquerdo distribui-
se pela face dorsal do rim, dividindo-a em três 
setores distintos, determinados pela existência de 
um ramo colateral dorsomediocaudal (a. setorial 
dorsomediocaudal) e uma bifurcação terminal. A a. 
setorial dorsomediocaudal apresenta-se ramificada 
originando a a. segmentar dorsomediocaudal e a a. 
segmentar dorsocaudal. A bifurcação terminal 
origina a a. setorial dorsomédia e a. setorial 
dorsomediocranial, essas por si só, funcionam como 
segmentos arteriais.

De acordo com o território vascular de 
cada artéria ou ramo da artéria renal, 
estabeleceram-se prováveis relações entre os 
territórios da artéria renal direita com os territórios 
das artérias renais do rim esquerdo e se encontram. 

Os segmentos arteriais de ambos os rins 
encontram-se separados por regiões 
paucivasculares.

Discussão
A peça apresenta uma variação descrita 

como possível por Getty [2], a duplicidade da 
artéria renal esquerda. Ambos os vasos apresentam-
se, mediante vista superficial, ramificados em 
outros três antes de penetrar no hilo renal.

Considerando-se a definição feita por 
Carvalho [4], constatou-se não somente a presença 
dos setores ventral e dorsal, mas também a 
existência de um setor dorsocranial, oriundo da a. 
setorial ventral. No entanto, há concordância entre 
o número de ramos segmentares para cada artéria 
setorial do rim de queixada, descrito por 
Romagnolli et. al [5] e o rim com vascularização 
normal do cão aqui descrito, onde foram 
encontrados três segmentos em cada um desses 
ramos. Correia & Esperança-Pina, citado por 
Romagnolli et. al. [5], descreve a existência de 
ramos setoriais dorsal e ventral em pequenos 
ruminantes. A ramificação dos vasos setoriais em 
ramos segmentares ocorrem em número de dois ou 
três, tanto para o ramo setorial ventral como para o 
dorsal.

As artérias setoriais descritas para o rim 
esquerdo correspondem às artérias segmentares do 
rim direito, de acordo com o território vascular que 
cada ramo delimita. Essas duas artérias setoriais, as 
quais foram identificadas como artéria renal 
esquerda cranial e caudal, completaram sua 
ramificação em artérias segmentares, as quais, 
utilizando os conceitos de Carvalho [4], foram 
classificadas como artérias setoriais (aa. setoriais 
craniomedial, dorsocranial, ventrocranial, 
ventromédia, ventrocaudal, dorsomediocranial, 
dorsomédia e dorsomediocaudal) e algumas destas 
(aa. setoriais dorsomediocaudal, dorsomediocranial 
e ventrocranial) continuaram a divisão em artérias 
segmentares, conforme descrito, complementando 
os territórios vasculares. A variação anatômica 
relatada, portanto, não comprometeu a irrigação de 
qualquer região do rim esquerdo.

A multiplicidade da artéria renal refere-se 
a uma alteração pouco detectada clinicamente, já 
que o animal não apresenta sintomas, como toda 
variação anatômica. Cursos de anatomia veterinária 
direcionados para estudantes de cursos de 
graduação das áreas de ciências agrárias e 
biológicas utilizam material anatômico proveniente 
de animais domésticos em volume considerável. 
Sendo assim, a utilização do acervo desses 
laboratórios para estudos de freqüência e variações 
anatômicas constitui um meio de contribuição as 
áreas aplicadas, tais como a cirurgia e a clínica.

Há escassez de literatura referente ao 
padrão vascular para rins com múltipla 
vascularização. Torna-se, portanto, necessária a 
continuidade das investigações sobre a existência 
de um padrão de distribuição arterial e os territórios 
vasculares de rins supridos por múltiplas artérias, 
aprimorando os procedimentos cirúrgicos e 
preservando o sistema renovascular.
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Figura 1 – A. Vista ventral da cavidade abdominal de cão SRD ilustrando o rim esquerdo com duas artérias renais 
(setas pretas), o rim direito com uma artéria renal (seta branca), as quais emergem da aorta abdominal (*). B. Vista lateral 
esquerda da cavidade abdominal do cão SRD com rim sendo tracionado medialmente, mostrando a artéria renal esquerda 
cranial (seta preta) e a caudal (seta branca), ureter (Ur), aorta abdominal (*).

   

Figura 2- A. Vista dorsomedial do rim direito de cão SRD, ilustrando a artéria renal direita (AD), dividindo-se em 
duas artérias setoriais, a a. setorial ventral (ASV) e a a. setorial dorsal (ASD). Evidencia-se ainda a a. setorial dorsocranial 
(ASDC) com seus segmentos arteriais: a. segmentar dorsocraniomedial (a), a. segmentar dorsocranial (b) e a. segmentar 
dorsocraniomédia (c). A a. setorial dorsal (ASD) emite três segmentos arteriais: a. segmentar dorsomediocranial (d), a. 
segmentar dorsomédia (e) e a. segmentar dorsomediocaudal (f). B. Vista ventral do rim direito de cão SRD, ilustrando a a. 
setorial dorsocranial (*), assim como os segmentos da a. setorial ventral (ASV): a. segmentar ventrocranial (1), a. segmentar 
ventromediocranial (2) e a. segmentar ventrocaudal (3). O ureter está representado em ambas as figuras (Ur).

     

Figura 3- A. Vista dorsal do rim esquerdo de cão SRD, representando artéria renal esquerda cranial (ACr) da qual 
partem a a. setorial craniomedial (1) e a a. setorial dorsocranial (2). A a. renal esquerda caudal (ACd) emite a a. setorial 
dorsomediocranial (3), a a. setorial dorsomédio (4) e a a. setorial dorsomediocaudal (5), com seus segmentos arteriais: o 
segmento dorsomediocaudal (a) e o segmento dorsocaudal (b). Evidencia-se ainda o segmento ventrodorsocaudal (*), 
originado da a. setorial ventrocaudal. B. Vista ventral do rim esquerdo de cão SRD, evidenciando a a. renal esquerda cranial 
(ACr) com suas aa. setoriais: a. setorial ventrocranial (1) que emite dois segmentos arteriais, o segmento ventrocranial (a) e o 
segmento ventromediocranial (b); a. setorial ventromédia (2) e  a. setorial ventrocaudal (3), com seus ramos segmentares: 
ventromediocaudal (c) e ventrocaudal (d) além do segmento ventrodorsocaudal (*). Ambas as figuras apresentam o ureter 
(Ur).


