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RESUMO

REHDER, A. M. A. Lobação e distribuição bronquial e arterial do pulmão da
paca (Agouti paca, Linnaeus, 1766). [Lobation, bronchial and arterial distribution in
lung of the paca (Agouti paca, Linnaeus, 1766)]. 2005. 49 f. Dissertação (Mestrado
em Ciências) - Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São
Paulo, São Paulo, 2005.

Objetivou-se neste estudo descrever a anatomia macroscópica dos pulmões e da

árvore, brônquica da paca, além de padronizar a vascularização arterial pulmonar,

mediante dissecação da árvore brônquica e do tronco pulmonar injetado com

ne.oprenelátex corado, de dez pulmões devidamente fixados em solução aquosa de

formal à 10%, de pacas adultas, machos e fêmeas, que vieram a óbito, por motivos

diversos os quais não afetaram os órgãos em questão e eram provenientes do

criadouro de pacas do Setor de Animais Silvestres da do Departamento de

Zootecnia da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias - Campus de

Jaboticabal, da Universidade Estadual Paulista - UNESP. Foi observado em 100%

dos casos estudados que o pulmão direito da paca está constituído por quatro lobos

bem delimitados por fissuras interlobares: cranial; médio, este bilobado em parte

cranial e parte caudal; lobo acessório; o pulmão esquerdo possui três lobos bem

delimitados: cranial, este bilobado em parte cranial e parte caudal; caudal e um

pequeno lobo acessório. O lobo caudal, mais desenvolvido, tem em sua face medial

a justaposição do lobo acessório. Também em todos os casos observados, apenas

um padrão de distribuição brônquica foi observado. Quanto à vascularização, a

artéria pulmonar direita, emite dois ramos distintos para o lobo cranial, além dos

ramos independentes para a parte cranial e parte caudal do lobo médio, o ramo do

lobo acessório e o ramo do lobo caudal; a artéria pulmonar esquerda emite dois

ramos ascendentes e um descendente, respectivamente para as porções cranial e

caudal do lobo cranial; o ramo do lobo caudal é irrigado pela própria continuação da .
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artéria pulmonar esquerda que emite de cinco a seis ramos dorsais e de sete a oito

ramos veptrais.

Palavras-chave: 1. Roedores 2. Pacas 3.Pulmão 4. Artérias 5. Morfologia animal.



ABSTRACT

REHDER, A. M. A. Lobation, bronchial and arterial distribution in lungs of the
paca (Agouti paca, Linnaeus, 1766). [Lobação e distribuição bronquial e arterial do
pulmão da paca (Agouti paca, Linnaeus, 1766)]. 2005. 49 f. Dissertação (Mestrado
em Ciências) - Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São
Paulo,São Paulo, 2005.

The purpose of this study was to describe the anatomy of the lungs and the

distribution of the branches of the pulmonary arteries of the pacas by dissection of

the bronchial tree and of the lung trunk injected with coloured latex neoprene of ten

lungs properly fastened in aqueous solution of formol to the 10%, of adult pacas,

males and female. It was observed in 100% of the cases studied that the right lung of

the paca is constituted by four lobes, which were de1imnited by well defined

inter10bar grooves. Four 10bes were indentified: crania1, medium, caudal and

accessory, the last one subdivided into lateral and media1 portions. The 1eft 1ung

had on1y two lobes: crania1 and caudal. The right pu1monary artery sent out the

branch of the cranial lobe, which divided itself into ascending and descending

branches. The next branch arising from the right pulmonary artery was the branch of

the accessory 10be and divided itself into lateral and media1 branches. The 1ast

branch arising form the pu1monary artery was the branch of the cauda1 1obe, which

originated seven to 16 arterial branches. The left pulmonary artery sent out the

independent ascending and descending branches and in the end continued as the

branch of the caudallobe, which sent out six to 14 arterial branches.

Key Words: Rodents, Pacas, Lung, Arteries, Animal morphology.
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1. INTRODUÇÃO 

 

           Roedor típico de regiões tropicais, depois da capivara a paca é o maior roedor 

brasileiro. Eisenberg; Redford (1992) apresentam a seguinte classificação zoológica 

para este animal: Reino: Animalia; Filo: Chordata; Classe: Mammalia; Ordem: 

Rodentia; Subordem: Hystricomorpha; Superfamília: Cavioidea; Família: Agoutidae; 

Gênero: Agouti; Espécie: Agouti paca (Linnaeus, 1766), conhecida como paca 

comum. 

          Espécie de corpo robusto e vigoroso (Collet, 1981), os machos adultos 

apresentam, em média, comprimento de 70 cm, do focinho à ponta da cauda, as 

fêmeas, um pouco menores, apresentam a média de 60 cm para este comprimento 

(Mondolfi, 1972; Bentti, 1981); o peso corpóreo varia de 5 a 10 kg, podendo chegar 

até aos 14 kg (Matamoros, 1982). 

          A pesquisa sobre esta espécie animal vem tornando-se importante, pois além 

de haver grande interesse pela criação comercial desses animais, que apresentam 

carne de excelente qualidade, poucas são as informações sobre esta espécie que 

faz parte da fauna nativa das matas brasileiras. Neste contexto, os trabalhos sobre a 

morfologia desse roedor visam contribuir com o aproveitamento multidisciplinar deste 

animal, oferecendo subsídios à sua criação racional e, conseqüentemente, 

colaborando com a preservação da espécie.  

          Reforçando a necessidade de estudos mais detalhados sobre estes animais, 

BJÖRKMAN et al. (1989) relatam que os roedores, juntamente com os lagomorfos 

são considerados animais experimentais “ad hoc" por apresentarem aspectos 

característicos tais como tamanho adequado, preço acessível e curto período de 

prenhez; aliado a este aspecto, HAMLETT et al. (1993) salientam a importância da 
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busca de novos exemplares entre as espécies apropriadas, visando sua utilização 

como modelos experimentais adequados, colaborando assim, com o 

desenvolvimento de pesquisas vitais ao homem e a outras espécies animais. 

          Mediante esses informes e considerando as poucas informações existentes 

sobre a morfologia da paca, objetiva-se neste estudo estabelecer descrições sobre a 

anatomia macroscópica de seus pulmões e sua árvore brônquica, além de registrar a 

vascularização arterial pulmonar, uma vez que o aparelho respiratório é importante 

na termorregulação, no metabolismo de substâncias endógenas e na proteção do 

animal contra poeiras, gases e agentes infecciosos inalados (CUNNINGHAM, 1993), 

sendo o conhecimento detalhado de suas estruturas essencial para o diagnóstico e 

tratamento clínico-cirúrgico das anomalias cárdio-respiratórias. 

          De outra forma, o estabelecimento de considerações morfológicas sobre os 

pulmões da paca vem contribuir sobremaneira com a anatomia comparativa. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

Devido à grande escassez de informações relacionadas ao animal paca, 

grande parte deste capítulo foi destinada a pesquisa de dados sobre espécies 

animais de porte semelhante e também de espécies maiores com referências ao 

objeto de estudo, os pulmões. 

2.1 Lobação pulmonar e árvore brônquica 

 

          Em relação à anatomia do sistema respiratório do rato, GREENE (1955)  

relatou que havia quatro lobos no pulmão direito destes animais: superior, médio, 

inferior e o lobo da veia cava; este último em posição profunda, mediano, em contato 

com o diafragma e com o ápice do coração, apresentando uma pronunciada incisura 

para acomodar a veia cava inferior. O autor destacou ainda que o pulmão esquerdo 

apresentava um único lobo. 

          GONZALEZ Y GARCIA & GONZALEZ ALVAREZ (1961), a respeito da 

lobação pulmonar dos animais domésticos, comentaram a implicação direta deste 

conhecimento para o estudo da distribuição brônquica. Especificamente à lobação 

pulmonar, nos eqüinos esta é pouco característica, podendo-se distinguir nestea 

animais um lobo apical e um lobo posterior; há ainda o lobo ázigos situado junto a 

face diafragmática do pulmão direito. Nas demais espécies podem ser destacados 

três lobos principais: o apical, o cardíaco e o diafragmático (basilar ou fundamental). 

No pulmão direito o lobo cardíaco dos bovinos se divide em dois, por uma incisura 

profunda. 

          COOPER & SCHILLER (1975) relataram que na cobaia, o pulmão direito é 

maior que o esquerdo e está composto por quatro lobos (cranial, médio, acessório e 

caudal) separados por intensas fissuras. O lobo cranial é o mais cranial e o menor 
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de todos. Ele se situa cranioventralmente ao coração e é separado do lobo médio 

por uma intensa fissura interlobar cranial. O lobo médio direito encontra-se 

caudalmente ao lobo cranial e ventrolateralmente ao coração, sua face medial tem 

uma impressão cardíaca côncava intensa, acomodada na porção direita do coração. 

Está separado do lobo caudal por uma fissura interlobar, caudal e profunda. O lobo 

caudal direito é mais largo, apresenta uma superfície côncava diafragmática e se 

estende dorsocaudalmente ao nível da oitava costela. O lobo acessório apresenta 

uma incisura profunda na margem ventral, para a veia cava caudal, e sua face 

diafragmática é côncava. Já, o pulmão esquerdo possui três lobos: cranial, médio e 

caudal. O lobo cranial esquerdo difere do direito pelo fato de possuir uma fissura 

intralobar, dividindo-o parcialmente em dois segmentos: um menor (porção cranial) e 

outro maior (porção caudal). Encontra-se situado ventrolateralmente e ligeiramente 

cranial ao coração, correspondendo a posição do lobo médio direito. É separado do 

lobo caudal esquerdo por uma profunda fissura interlobar caudal transversa. O lobo 

médio esquerdo é o menor deles e situa-se dorsocaudalmente ao coração e medial 

ao lobo caudal esquerdo. Apresenta uma incisura rasa, para o esôfago, uma 

margem lateral convexa e uma face diafragmática côncava. O lobo caudal é o maior 

deles sendo que a sua margem medial côncava está em contato com o lobo médio 

esquerdo, do qual está separado por uma fissura profunda. 

          BACKER et al. (1979) exararam que no rato há três lobos no pulmão direito 

(cranial, médio e caudal); há ainda o lobo acessório, profundo e mediano, que se 

encontra em contato com o diafragma e ápice do coração. Este lobo apresenta ainda 

uma incisura para acomodar a veia cava caudal. Às vezes, é denominado de lobo 

pós-cavo. Já o pulmão esquerdo tem um único lobo.  

           NICKEL et al. (1979) descreveram que os pulmões das espécies domésticas 
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estão localizados nos sacos pleurais, medianamente, constituindo o mediastino. 

Afirmam ainda, que a nomenclatura dos lobos pulmonares baseia-se na fissura 

externa, nas relações dos lobos com suas estruturas vizinhas e ainda na divisão dos 

brônquios. As diferenças na profundidade destas fissuras e a ausência das mesmas 

nos pulmões dos eqüinos têm levado a dúvidas na homologia e na nomenclatura. 

Em geral, cada pulmão apresenta um lobo cranial, ventilado pelo brônquio cranial e 

um lobo caudal, ventilado pelo brônquio caudal. Já o pulmão direito, possui um lobo 

médio, ventilado pelo brônquio médio, e um lobo acessório, ventilado pelo brônquio 

acessório. Nos ruminantes, o lobo cranial é subdividido em porção cranial e caudal. 

            SMALLWOOD (1992) relatou que no rato, o pulmão esquerdo não apresenta 

fissuras interlobares, apresentando um lobo único. No entanto, o pulmão direito é 

maior e apresenta-se dividido em quatro lobos típico sendo um deles representado 

pelo lobo acessório, caudalmente ao coração, entre o mediastino e a veia cava 

caudal. No hamster, o pulmão esquerdo não está dividido em lobos. No entanto, o 

pulmão direito, maior, apresenta quatro lobos típicos: cranial, caudal, médio e 

acessório. 

           Segundo este mesmo autor, na cobaia, o pulmão esquerdo consiste de três 

lobos: cranial, médio e caudal. Já o direito apresenta quatro lobos: cranial, caudal, 

médio e acessório. Nos coelhos, o pulmão esquerdo, de menor tamanho, apresenta-

se subdividido em dois lobos: cranial e caudal. Já o pulmão direito, mais 

desenvolvido, está constituído por quatro lobos, denominados de cranial, médio, 

acessório e caudal. 

           HILDEBRAND (1995) demonstrou que a lobação dos pulmões dos mamíferos 

é variável e sem evidências sistemáticas ou adaptavas importantes. Pode haver 

ausência de lobos em algumas espécies, tais como nos eqüinos, nas baleias, nos 
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peixes-boi e em alguns morcegos; lembra que, geralmente, apresentam, pelo menos 

dois lobos à esquerda e três lobos à direita e que os lobos podem estar divididos em 

lóbulos. 

           BARONE (1997) concluiu, em relação ao sistema respiratório dos coelhos, 

que o pulmão direito está claramente mais desenvolvido que o esquerdo. Os 

pulmões geralmente apresentam um contorno triangular, com o lado maior 

representado pela margem dorsal e o menor pela margem ventral. 

          O pulmão direito possui quatro lobos: o lobo caudal perfeitamente limitado por 

uma fissura interlobar; o lobo acessório ligado à face medial pelo hilo; o lobo médio 

localizado ventralmente, e o lobo cranial. 

          O pulmão esquerdo apresenta-se constituído por dois lobos: o lobo caudal, 

que é menor que o contralateral, e o lobo cranial, demarcado por uma fissura 

horizontal, que o divide em duas porções: cranial e caudal. 

          DYCE et al. (1997) relataram que na maioria das espécies animais, uma ou 

mais fissuras estendem-se pelo parênquima em direção a raiz, dividindo cada 

pulmão em partes, comumente equiparadas aos lobos. No entanto, os lobos são 

mais propriamente definidos pela ramificação da árvore brônquica. As fissuras são 

mais profundas nos pulmões dos carnívoros, mas não há um significado funcional 

convincente para tais diferenças. Esta profundidade permite às partes deslizarem 

uma sobre a outra muito mais facilmente e à adaptação dos pulmões às mudanças 

na forma torácica que ocorrem nos animais quando galopam. 

          OLIVEIRA et al. (1999) relataram que nos bubalinos, o pulmão esquerdo está 

subdividido em dois lobos: cranial e caudal, enquanto que no pulmão direito existem 

quatro lobos: o cranial, médio, caudal e acessório. O lobo cranial está subdividido 

em porções: cranial e caudal. 
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          CITRÂNGULO (2001) descreveu para a capivara que o pulmão direito está 

constituído por quatro lobos delimitados por fissuras bem definidas. Sendo distintos 

os lobos: cranial, médio, caudal e ainda um lobo acessório, que por sua vez, 

subdivide-se em duas porções: medial e lateral, por meio da fissura intralobar 

acessória, sendo a medial mais desenvolvida. Delimitando os lobos cranial e médio, 

há uma incisura interlobar bem definida, isolando os mesmos. Posteriormente ocorre 

uma fissura interlobar separando o lobo médio do caudal. O pulmão direito, portanto, 

apresenta dimensões maiores em relação ao pulmão esquerdo. 

 

2.2 Vascularização arterial 

 

          GREENNE (1955) afirmou, em relação às artérias pulmonares do rato, que 

estas apresentam uma situação típica. Elas surgem do cone arterioso que cruza a 

aorta, dorso-posteriormente, dividindo-se em artérias pulmonares direita e esquerda, 

para cada pulmão, respectivamente. A artéria pulmonar direita passa dorsal à aorta 

e à veia cava superior, direita e ventral aos brônquios, para entrar no pulmão. A 

artéria pulmonar esquerda cruza ventral à aorta e brônquios e dorsal à veia cava 

superior esquerda, para entrar no pulmão esquerdo. A veia ázigos encontra-se à 

esquerda da coluna vertebral, cruza a artéria pulmonar esquerda e desemboca na 

veia superior esquerda. 

          BAKER et al. (1979) relataram que a artéria pulmonar do rato é mais fina do 

que em outras espécies. No entanto, a veia pulmonar é mais espessa, 

comparativamente. São demonstradas ainda anastomoses pré-capilares entre as 

artérias pulmonares e brônquicas. 

          Para DYCE et al. (1997), as artérias pulmonares, em geral, seguem os 
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brônquios, enquanto as veias pulmonares, algumas vezes, correm separadamente. 

O padrão não só varia com a espécie como também com a localização em cada 

pulmão. Essas diferenças podem encontrar significado clínico se a cirurgia pulmonar 

tornar-se mais comum. Anastomoses arteriovenosas parecem estar ausentes, o que 

faz do pulmão um filtro eficiente, evitando a disseminação de êmbolos. Isto contribui 

para ocorrência freqüente de abscessos e tumores metastáticos no tecido pulmonar, 

secundário a doenças em outros órgãos. O tronco pulmonar origina-se do óstio 

pulmonar do ventrículo direito. Divide-se em artérias, pulmonares direita e esquerda, 

cada uma delas dirigida ao hilo do pulmão correspondente, junto com as principais 

veias brônquicas e pulmonares. O trajeto da artéria pulmonar direita deixa-a ventral 

à traquéia. 

          RIBEIRO et al. (1998) demonstraram para fetos de bovinos azebuados, que 

do tronco pulmonar originam-se as artérias pulmonares direita e esquerda, em níveis 

diferentes, porém proximalmente ao brônquio traqueal. Em 85% dos casos, a artéria 

pulmonar direita emite, como primeiros colaterais, o ramo ascendente e o ramo 

descendente, destinados às porções cranial e caudal do lobo cranial. Em 15% dos 

casos, existe como único colateral, o ramo do lobo cranial que se ramifica e dispõe-

se seguindo o mesmo comportamento. O ramo do lobo acessório e o ramo do lobo 

médio podem surgir da artéria pulmonar direita em três posições diferentes: 

proximalmente ao ramo do lobo médio (60%), na mesma altura (25%) e distalmente 

a ele (10%). Ocasionalmente, podem ocorrer dois ramos para o lobo médio (5%). 

Finalmente, há o ramo do lobo caudal, que emite seis a 14 ramos à direita e sete a 

16 à esquerda. 

          Já a artéria pulmonar esquerda emite (90% dos casos) como primeiro 

colateral, o ramo ascendente e como segundo, o ramo descendente. Em duas 
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oportunidades (l0%), estes ramos provêm de um único colateral, o ramo do lobo 

cranial que irriga as porções cranial e caudal do lobo cranial esquerdo. Finalmente, 

emite o ramo do lobo caudal que emite sete a 16 ramos arteriais. 

          OLIVEIRA et al. (1999) descreveram que, na espécie bubalina, em 90% dos 

casos, a partir da artéria pulmonar direita, surge um ramo arterial ascendente e outro 

descendente, dirigindo-se respectivamente para a porção cranial e caudal do lobo 

cranial. Posteriormente, tem origem o ramo arterial do lobo acessório, o ramo do 

lobo médio e finalmente o ramo do lobo caudal. Em 10% dos casos foram 

observados três ramos arteriais direcionados ao lobo cranial, sendo dois deles para 

a porção caudal e um para a porção cranial. Em relação à artéria pulmonar 

esquerda, em 75% dos casos, origina-se um tronco destinado ao lobo cranial. Este 

tronco emite dois ramos principais. Este lobo é irrigado ainda por outros três ramos 

isoladamente. Em todos os casos existe um ramo para o lobo caudal que se 

subdivide em dois outros ramos, acompanhando a bifurcação do brônquio caudal. 

          CITRÂNGULO (2001) relatou para a capivara que a partir da artéria pulmonar 

direita origina-se, em todos os casos, como primeiro colateral, o ramo do lobo 

cranial. Este se bifurca em dois ramos, ascendente e descendente, vascularizando o 

lobo cranial direito e delimitando dois segmentos arteriais anátomo-cirúrgicos, um 

cranial e outro caudal. Imediatamente depois, surge o ramo do lobo médio 

distribuindo-se ao respectivo lobo do pulmão direito. A seguir, como terceiro 

colateral, emerge o ramo do lobo acessório, suprindo o respectivo lobo. Uma vez 

que este lobo é subdividido, o ramo do lobo acessório bifurca-se nos ramos lateral e 

medial, vascularizando estas mesmas porções do lobo acessório e delimitando dois 

segmentos arteriais anátomo-cirúrgicos, um medial e outro lateral. Finalmente, 

observa-se o ramo do lobo caudal, situado dorso-lateralmente e à direita do plano 
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mediano. À medida que penetra no respectivo lobo caudal, este ramo arterial emite 

de sete (20%), 10 (10%), 12 (20%) a 16 (50%) ramos colaterais, delimitando seis 

segmentos arteriais anátomo-cirúrgicos: cranial, caudal, lateral, medial, dorsal e 

ventral, no lobo caudal do pulmão direito. 

          Para a artéria pulmonar esquerda CITRÂNGULO (2001) observou que 

emergem, em todos os casos, como primeiros colaterais, os ramos ascendente e  

descendente, constituindo assim o ramo do lobo cranial, vascularizando o lobo 

cranial do pulmão esquerdo. Ainda como padrão desta espécie, os ramos 

ascendente e descendente surgem isoladamente, em 100% dos casos, e são 

destinados, respectivamente, às porções cranial e caudal do lobo cranial esquerdo. 

Finalmente, a artéria pulmonar esquerda continua-se como o ramo do lobo caudal, 

localizado dorso-lateralmente e à esquerda do plano mediano. À medida que 

penetra no respectivo lobo caudal, este ramo emite de seis (10%), oito (20%), nove 

(10%), 10 (10%) ou 14 (50%) ramos colaterais, delimitando seis segmentos arteriais 

anátomo-cirúrgicos: cranial, caudal, dorsal, ventral, lateral e medial, no lobo caudal 

do pulmão esquerdo (Figura 4). Em um caso (10%), o ramo do lobo caudal esquerdo 

anastomosa-se com uma veia pulmonar direita. 
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3. MATERIAL E MÉTODO 

 

          Para a realização desta pesquisa utilizamos dez pulmões de paca, oito fêmeas 

e dois machos; o peso médio dos animais era de 10 a 12 kg; os animais vieram a 

óbito, por motivos diversos que não afetaram os órgãos em questão; eram 

provenientes do criadouro de pacas do Setor de Animais Silvestres da do 

Departamento de Zootecnia da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias – 

Câmpus de Jaboticabal, da Universidade Estadual Paulista – UNESP. 

          Logo depois de constatado o óbito, os animais foram fixados em solução 

aquosa de formol a 10% por um período mínimo de 72 horas, canalizando-se a 

artéria carótida comum. A seguir, em cinco animais, realizou-se injeção de solução 

de neoprene látex1 corado com pigmento apropriado2 através do tronco pulmonar. 

Posteriormente, os conjuntos cárdio-pulmonares foram retirados e congelados a 

O°C, por 72 horas. Após o descongelamento, estes conjuntos foram dissecados, a 

partir do tronco pulmonar, evidenciando-se sua ramificação e distribuição. 

          Foram elaborados esquemas ilustrativos e fotografias, para análise e 

documentação dos resultados. 

          Para a padronização da nomenclatura, utilizou-se, sempre que possível, os 

termos preconizados pelo INTERNATIONAL, COMMITTE ON VETERINARY 

GROSS ANATOMICAL NOMENCLATURE (1994), por meio da Nomina Anatômica, 

Histológica e Embriológica Veterinária. 

 

 

1 Látex: Industria e Comercio de Látex Altamira LTDA - Rua Lima Barreto,198 - São Paulo - SP 

2Sulvinil Corante: BASF S.A. Divo de Tintas e Vernizes- Est. Samuel Aizemberg, 1707-S.B. Campo,  SP 
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4.  RESULTADOS 

 

4.1 Lobação Pulmonar 

          Foi observada em todas as preparações, 100% dos casos, a seguinte lobação 

no pulmão da paca: 

 

4.2 - Pulmão direito 

 

          O pulmão direito da paca está constituído por quatro lobos bem delimitados 

por fissuras interlobares. Assim, são distintos os lobos: cranial; médio, este bilobado 

em parte cranial e parte caudal;  caudal e lobo acessório. (Figs. 1 e 2). 

 

 

4.3 Pulmão esquerdo 

 

          O pulmão esquerdo da paca possui três lobos bem delimitados, o lobo cranial, 

este bilobado em parte cranial e parte caudal, o lobo caudal e um pequeno lobo 

acessório. O lobo caudal, mais desenvolvido, tem em sua face medial a justaposição 

do lobo acessório.(Figs. 1, 2 e 3). 
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Figura 1 Fotografia da face ventral do pulmão de 

uma paca adulta, indicando o lobo 
cranial direito (a); a parte cranial (b) e 
parte caudal (c) do lobo médio direito; o 
lobo caudal direito (d); o lobo acessório 
direito (e); a parte cranial (f) e parte 
caudal (g) do lobo cranial esquerdo; o 
lobo caudal esquerdo (h); o lobo 
acessório esquerdo (i). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2 Fotografia do pulmão direito de uma paca 

adulta (vista lateral), indicando o lobo cranial 
direito (a); lobo médio direito, parte cranial (b) 
e parte caudal (c); e o lobo caudal direito (d). 
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Figura 3 Fotografia do pulmão esquerdo de uma paca 

adulta (vista lateral), indicando a parte cranial 
(a) e parte caudal (b) do lobo cranial esquerdo 
e o lobo caudal esquerdo (c). 

 

4.4 Árvore brônquica 

 

          Foi observado apenas um padrão de distribuição brônquica em todas as 

preparações (100% dos casos); a traquéia bifurca-se nos brônquios principais: 

direito e esquerdo. 

          Para o pulmão direito, o brônquio principal direito emite um ramo, o brônquio 

direito, que se dirige para o lobo cranial direito, onde se distribui. Ainda do brônquio 

principal direito há a origem do brônquio médio, este se bifurca em dois ramos que 

se dirigem para a parte cranial e parte caudal deste lobo. O brônquio principal direito 

origina também o brônquio acessório direito e brônquio caudal direto. (Fig. 4). 
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Figura 4  Fotografia do pulmão direito de 
uma paca adulta (vista 
ventral), indicando: o brônquio 
principal direito emitindo um 
ramo, o brônquio cranial 
direito (a) que se dirige para o 
lobo cranial direito, onde se 
distribui; o brônquio médio 
direito (b), que origina um 
ramo (c) para a parte cranial 
do lobo médio direito e  outro 
ramo (d), para a parte caudal 
deste lobo; brônquio 
acessório direito (e); brônquio 
caudal direto (f). 

          

 

 

 Para o pulmão esquerdo, o brônquio principal esquerdo emite dois ramos, 

que se dirigem para a parte cranial e parte caudal do lobo cranial esquerdo e se 

continua, originando então, em tronco comum, três brônquios caudais esquerdos, 

que se distribuem no lobo caudal esquerdo, e, separadamente, emite ainda, o 

brônquio acessório esquerdo, para o lobo do mesmo nome (Fig. 5)  
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Figura 5 Fotografia do pulmão 
esquerdo de uma paca adulta 
(vista ventral), onde se 
observa: o brônquio principal 
esquerdo (a) emitindo um ramo 
para a parte cranial (b) e um 
outro ramo para a parte caudal 
(c) do lobo cranial esquerdo; 
três brônquios caudais 
esquerdos originados em 
comum (d) da continuação do 
brônquio principal esquerdo, 
dirigindo-se ao lobo caudal 
esquerdo; o brônquio acessório 
esquerdo (e), para o lobo do 
mesmo nome. 

 

 

4.5  Vascularização Arterial 

 

          No tocante a vascularização dos pulmões da paca, verificamos que esta é 

feita por vasos de grande calibre, provenientes do tronco pulmonar e por seus 

ramos, pelas artérias pulmonares direita e esquerda e suas respectivas subdivisões 

em ramos lobares, que seguem as ramificações bronquiais (Fig. 6) 
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Figura 6 Fotografia do pulmão de uma paca 
adulta (vista dorsal), indicando o 
tronco pulmonar (a); a artéria 
pulmonar direita (b) e a artéria 
pulmonar esquerda (c); ramos 
lobares (d). 

 

4.6 Artéria Pulmonar Direita 

 

          Assim, em todos os casos (100% das observações), da artéria pulmonar 

direita, originam-se independentemente, dois ramos para o lobo cranial, o ramo 

ascendente e o ramo descendente, que se distribuem, vascularizando o lobo cranial 

direito. 

          Imediatamente depois, surgem, também independentemente, o ramo cranial e 

o ramo caudal para o lobo médio direito, que se distribuem respectivamente, na 

parte cranial e caudal deste lobo.  

          A seguir, como terceiro colateral, emerge o ramo do lobo acessório direito, 

suprindo este lobo.  

          Finalmente, para o lobo caudal direito, o ramo principal da artéria pulmonar 

direita ramifica-se em cinco ramos dorsais (30% dos casos); seis ramos dorsais 
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(40% dos casos); sete ramos dorsais (30% dos casos); dois ramos ventrais ocorrem 

em 100% dos casos observados. (Fig 7). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7 Fotografia do pulmão 
direito de uma paca adulta, 
indicando a artéria pulmonar 
direita (a) emitindo cinco 
ramos dorsais (b) e dois 
ramos ventrais (c), para o 
lobo caudal direito. 

 

 

4.7. Artéria Pulmonar Esquerda 

 

          Da artéria pulmonar esquerda surge na totalidade dos casos, 

independentemente, dois ramos para a parte cranial do lobo cranial esquerdo e um 

ramo para a parte caudal deste lobo. 

          Finalmente, ao atingir o lobo caudal, a artéria pulmonar esquerda não emite 

ramos colaterais, ela penetra diretamente neste lobo emitindo ramos dorsais  
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ventrais.; cinco ramos dorsais e sete ramos ventrais em 50% dos casos e seis ramos 

dorsais e oito ramos ventrais nos outros 50% dos casos estudados (Fig. 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 - Fotografia do pulmão esquerdo de uma paca adulta, 
indicando a artéria pulmonar esquerda (a) emitindo seis 
ramos dorsais (b) e sete ramos ventrais (c), para o lobo 
caudal esquerdo. 

 
 

          A documentação da descrição desta vascularização arterial está registrada 

nos esquemas de 1 a 10. 



c4- ramos dorsais da a. pulmonar esquerda no
lobo caudal esquerdo
c5- ramos ventrais da a. pulmonar esquerda no
lobo caudal esquerdo
c6- ramo principal do lobo acessório esquerdo
d1- brônquio principal do lobo cranial direito
d2- ramos do brônquio principal da parte cranial
e caudal do lobo médio
d3- ramo lateral do brônquio principal do lobo
caudal direito
d4- ramo principal do brônquio do lobo caudal
direito
d5- ramo principal do brônquio do lobo
acessório
e1- ramo principal do brônquio da parte cranial
do lobo crànial esquerdo
e2- ramo principal do brônquio da parte caudal
do lobo cranial esquerdo
e3- ramo dorsal do brônquio principal do lobo
caudal esquerdo
e4- ramo principal do brônquio do lobo caudal
esquerdo
e5- ramo ventral do brônquio principal do lobo
caudal esquerdo
e6- ramo principal do brônquio do lobo
acessório esquerdo

-I Ramificação Brônquica

-I Ramificação Arterial

Esquema A

a- artéria pulmonar
b- artéria pulmonar direita
c- artéria pulmonar esquerda
d- brônquio principal direito
e- brônquio principal esquerdo
b1- ramo ascendente do lobo cranial
direito
b2- ramos descendentes do lobo cranial
direito
b3- ramos principais da parte cranial do
lobo médio
b4- ramos dorsais e ventrais da parte
caudal do lobo médio
b5- ramos dorsais da a. pulmonar no
lobo caudal direito
b6- ramos ventrais da a. pulmonar no
lobo caudal direito
b7- ramos principais do lobo acessório
direito
c1- ramo dorsal da parte cranial do lobo
cranial esquerdo
c2- ramo ventral da parte cranial do lobo
cranial esquerdo
c3- ramo da parte caudal do lobo cranial
esquerdo
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c4- ramos dorsais da a. pulmonar esquerda no
lobo caudal esquerdo
c5- ramos ventrais da a. pulmonar esquerda no
lobo caudal esquerdo
c6- ramo principal do lobo acessório esquerdo
d1- brônquio principal do lobo cranial direito
d2- ramos do brônquio principal da parte cranial
e caudal do lobo médio
d3- ramo lateral do brônquio principal do lobo
caudal direito
d4- ramo principal do brônquio do lobo caudal
direito
d5- ramo principal do brônquio do lobo
acessório
e1- ramo principal do brônquio da parte cranial
do lobo cranial esquerdo
e2- ramo principal do brônquio da parte caudal
do lobo cranial esquerdo
e3- ramo dorsal do brônquio principal do lobo
caudal esquerdo
e4- ramo principal do brônquio do lobo caudal
esquerdo
e5- ramo ventral do brônquio principal do lobo
caudal esquerdo
e6- ramo principal do brônquio do lobo
acessório esquerdo

-I Ramificação Brônquica

-I Ramificação Arterial

Esquema B

a- artéria pulmonar
b- artéria pulmonar direita
c- artéria pulmonar esquerda
d- brônquio principal direito
e- brônquio principal esquerdo
b1- ramo ascendente do lobo cranial
direito
b2- ramos descendentes do lobo cranial
direito
b3- ramos principais da parte cranial do
lobo médio
b4- ramos dorsais e ventrais da parte
caudal do lobo médio
b5- ramos dorsais da a. pulmonar no
lobo caudal direito
b6- ramos ventrais da a. pulmonar no
lobo caudal direito
b7- ramos principais do lobo acessório
direito
c1- ramo dorsal da parte cranial do lobo
cranial esquerdo
c2- ramo ventral da parte cranial do lobo
cranial esquerdo
c3- ramo da parte caudal do lobo cranial
esquerdo
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Esquema C

a- artéria pulmonar
b- artéria pulmonar direita
c- artéria pulmonar esquerda
d- brônquio principal direito
e- brônquio principal esquerdo
b1- ramo ascendente do lobo cranial
direito
b2- ramos descendentes do lobo cranial
direito
b3- ramos principais da parte cranial do
lobo médio
b4- ramos dorsais e ventrais da parte
caudal do lobo médio
b5- ramos dorsais da a. pulmonar no
lobo caudal direito
b6- ramos ventrais da a. pulmonar no
lobo caudal direito
b7- ramos principais do lobo acessório
direito .

c1- ramo dorsal da parte cranial do lobo
cranial esquerdo
c2- ramo ventral da parte cranial do lobo
cranial esquerdo
c3- ramo da parte caudal do lobo cranial
esquerdo
c4- ramos dorsais da a. pulmonar
esquerda no lobo caudal esquerdo

c5- ramos ventrais da a. pulmonar
esquerda no lobo caudal esquerdo
c6- ramo principal do lobo acessório
esquerdo
d1- brônquio principal do lobo cranial
direito
d2- ramos do brônquio principal da
parte cranial e caudal do lobo médio
d3- ramo lateral do brônquio principal do
lobo caudal direito
d4- ramo principal do brônquio do lobo
caudal direito
d5- ramo principal do brônquio do lobo
acessório
e1- ramo principal do brônquio da parte
cranial do lobo cranial esquerdo
e2- ramo principal do brônquio da parte
caudal do lobo cranial esquerdo
e3- ramo dorsal do brônquio principal do
lobo caudal esquerdo
e4- ramo principal do brônquio do lobo
caudal esquerdo
e5- ramo ventral do brônquio principal
do lobo caudal esquerdo
e6- ramo principal do brônquio do lobo
acessório esquerdo
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Esquema D

a- artéria pulmonar
b- artéria pulmonar direita
c- artéria pulmonar esquerda
d- brônquio principal direito
e- brônquio principal esquerdo
b1- ramo ascendente do lobo cranial
direito
b2- ramos descendentes do lobo cranial
direito
b3- ramos principais da parte cranial do
lobo médio
b4- ramos dorsais e ventrais da parte
caudal do lobo médio
b5- ramos dorsais da a. pulmonar no
lobo caudal direito
b6- ramos ventrais da a. pulmonar no
lobo caudal direito
b7- ramos principais do lobo acessório
direito
c1- ramo dorsal da parte cranial do lobo
cranial esquerdo
c2- ramo ventral da parte cranial do lobo
cranial esquerdo
c3- ramo da parte caudal do lobo cranial
esquerdo
c4- ramos dorsais da a. pulmonar
esquerda no lobo caudal esquerdo

c5- ramos ventrais da a. pulmonar
esquerda no lobo caudal esquerdo
c6- ramo principal do lobo acessório
esquerdo
d1- brônquio principal do lobo cranial
direito
d2- ramos do brônquio principal da
parte cranial e caudal do lobo médio
d3- ramo lateral do brônquio principal do
lobo caudal direito
d4- ramo principal do brônquio do lobo
caudal direito
d5- ramo principal do brônquio do lobo
acessório
e1- ramo principal do brônquio da parte
cranial do lobo cranial esquerdo
e2- ramo principal do brônquio da parte
caudal do lobo cranial esquerdo
e3- ramo dorsal do brônquio principal do
lobo caudal esquerdo
e4- ramo principal do brônquio do lobo
caudal esquerdo
e5- ramo ventral do brônquio principal
do lobo caudal esquerdo
e6- ramo principal do brônquio do lobo
acessório esquerdo
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Esquema E

a- artéria pulmonar
b- artéria pulmonar direita
c- artéria pulmonar esquerda
d- brônquio principal direito
e- brônquio principal esquerdo
b1-ramo ascendente do lobo cranial
direito
b2- ramos descendentes do lobo cranial
direito
b3- ramos principais da parte cranial do
lobo médio
b4- ramos dorsais e ventrais da parte
caudal do lobo médio
bS- ramos dorsais da a. pulmonar no
lobo caudal direito
b6- ramos ventrais da a. pulmonar no
lobo caudal direito
b7- ramos principais do lobo acessório
direito
c1- ramo dorsal da parte cranial do lobo
cranialesquerdo .

c2- ramo ventral da parte cranial do lobo
cranial esquerdo.
c3- ramo da parte caudal do lobo cranial
esquerdo
c4- ramos dorsais da a. pulmonar
esquerda no lobo caudal esquerdo

cS- ramos ventrais da a. pulmonar
esquerda no lobo caudal esquerdo
c6- ramo principal do lobo acessório
esquerdo
d1- brônquio principal do lobo cranial
direito
d2- ramos do brônquio principal da
parte cranial e caudal do lobo médio
d3- ramo lateral do brônquio principal do
lobo caudal direito
d4- ramo principal do brônquio do lobo
caudal direito
dS- ramo principal do brônquio do lobo
acessório
e1- ramo principal do brônquio da parte
cranial do lobo cranial esquerdo
e2- ramo principal do brônquio da parte
caudal do lobo cranial esquerdo
e3- ramo dorsal do brônquio principal do
lobo caudal esquerdo
e4- ramo principal do brônquio do lobo
caudal esquerdo
eS- ramo ventral do brônquio principal
do lobo caudal esquerdo
e6- ramo principal do brônquio do lobo
acessório esquerdo
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Esquema F

a- artéria pulmonar
b- artéria pulmonar direita
c- artéria pulmonar esquerda
d- brônquio principal direito
e- brônquio principal esquerdo
b1- ramo ascendente do lobo cranial
direito
b2- ramos descendentes do lobo cranial
direito
b3- ramos principais da parte cranial do
lobo médio
b4- ramos dorsais e ventrais da parte
caudal do lobo médio
b5- ramos dorsais da a. pulmonar no
lobo caudal direito
b6- ramos ventrais da a. pulmonar no
lobo caudal direito
b7- ramos principais do lobo acessório
direito
c1- ramo dorsal da parte cranial do lobo
cranial esquerdo
c2- ramo ventral da parte cranial do lobo
cranial esquerdo
c3- ramo da parte caudal do lobo cranial
esquerdo
c4- ramos dorsais da a. pulmonar
esquerda no lobo caudal esquerdo

c5- ramos ventrais da a. pulmonar
esquerda no lobo caudal esquerdo
c6- ramo principal do lobo acessório
esquerdo
d1- brônquio principal do lobo cranial
direito
d2- ramos do brônquio principal da
parte cranial e caudal do lobo médio
d3- ramo lateral do brônquio principal do
lobo caudal direito
d4- ramo principal do brônquio do lobo
caudal direito
d5- ramo principal do brônquio do lobo
acessório
e1- ramo principal do brônquio da parte
cranial do lobo cranial esquerdo
e2- ramo principal do brônquio da parte
caudal do lobo cranial esquerdo
e3- ramo dorsal do brônquio principal do
lobo caudal esquerdo
e4- ramo principal do brônquio do lobo
caudal esquerdo
e5- ramo ventral do brônquio principal
do lobo caudal esquerdo
e6- ramo principal do brônquio do lobo
acessório esquerdo
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Esquema G

a- artéria pulmonar
b- artéria pulmonar direita
c- artéria pulmonar esquerda
d- brônquio principal direito
e- brônquio principal esquerdo
b1- ramo ascendente do lobo cranial
direito
b2- ramos descendentes do lobo cranial
direito
b3- ramos principais da parte cranial do
lobo médio
b4- ramos dorsais e ventrais da parte
caudal do lobo médio
b5- ramos dorsais da a. pulmonar no
lobo caudal direito
b6- ramos ventrais da a. pulmonar no
lobo caudal direito
b7- ramos principaís do lobo acessório
direito
c1- ramo dorsal da parte cranial do lobo
cranial esquerdo
c2- ramo ventral da parte cranial do lobo
cranial esquerdo
c3- ramo da parte caudal do lobo cranial
esquerdo .
c4- ramos dorsais da a. pulmonar
esquerda no lobo caudal esquerdo

c5- ramos ventrais da a. pulmonar
esquerda no lobo caudal esquerdo
c6- ramo principal do lobo acessório
esquerdo
d1- brônquio principal do lobo cranial
direito
d2- ramos do brônquio principal da
parte cranial e caudal do lobo médio
d3- ramo lateral do brônquio principal do
lobo caudal direito
d4- ramo principal do brônquio do lobo
caudal direito
d5- ramo principal do brônquio do lobo
acessório
e1- ramo principal do brônquio da parte
cranial do lobo cranial esquerdo
e2- ramo principal do brônquio da parte
caudal do lobo cranial esquerdo
e3- ramo dorsal do brônquio principal do
lobo caudal esquerdo
e4- ramo principal do brônquio do lobo
caudal esquerdo
e5- ramo ventral do brônquio principal
do lobo caudal esquerdo
e6- ramo principal do brônquio do lobo
acessório esquerdo
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Esquema H

a- artéria pulmonar
b- artéria pulmonar direita
c- artéria pulmonar esquerda
d- brônquio principal direito
e- brônquio principal esquerdo
b1- ramo ascendente do lobo cranial
direito
b2- ramos descendentes do lobo cranial
direito
b3- ramos principais da parte cranial do
lobo médio
b4- ramos dorsais e ventrais da parte
caudaldo lobo médio -
b5- ramos dorsais da a. pulmonar no
lobo caudal direito
b6- ramos ventrais da a. pulmonar no
lobo caudal direito
b7- ramos principais do lobo acessório
direito
c1- ramo dorsal da parte cranial do lobo
cranial esquerdo
c2- ramo ventral da parte cranial do lobo
cranial esquerdo
c3- ramo da parte caudal do lobo cranial
esquerdo
c4- ramos dorsais da a. pulmonar
esquerda no lobo caudal esquerdo

c5- ramos ventrais da a. pulmonar
esquerda no lobo caudal esquerdo
c6- ramo principal do lobo acessório
esquerdo
d1- brônquio principal do lobo cranial
direito
d2- ramos do brônquio principal da
parte cranial e caudal do lobo médio
d3- ramo lateral do brônquio principal do
lobo caudal direito
d4- ramo principal do brônquio do lobo
caudal direito'
d5- ramo principal do brônquio do lobo
acessório
e1- ramo principal do brônquio da parte
cranial do lobo cranial esquerdo
e2- ramo principal do brônquio da parte
caudal do lobo cranial esquerdo
e3- ramo dorsal do brônquio principal do
lobo caudal esquerdo
e4- ramo principal do brônquio do lobo
caudal esquerdo
e5- ramo ventral do brônquio principal
do lobo caudal esquerdo
e6- ramo principal do brônquio do lobo
acessório esquerdo
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Esquema I

a- artéria pulmonar
b- artéria pulmonar direita
c- artéria pulmonar esquerda
d- brônquio principal direito
e- brônquio principal esquerdo
b1- ramo ascendente do lobo cranial
direito
b2- ramos descendentes do lobo cranial
direito
b3- ramos principais da parte cranial do
lobo médio
b4- ramos dorsais e ventrais da parte
caudal do lobo médio
b5- ramos dorsais da a. pulmonar no
lobo caudal direito
b6- ramos ventrais da a. pulmonar no
lobo caudal direito
b7- ramos principais do lobo acessório
direito
c1- ramo dorsal da parte cranial do lobo
cranial esquerdo
c2- ramo ventral da parte cranial do lobo
cranial esquerdo
c3- ramo da parte caudal do lobo cranial
esquerdo
c4. ramos dorsais da a. pulmonar
esquerda no lobo caudal esquerdo

c5- ramos ventrais da a. pulmonar
esquerda no lobo caudal esquerdo
c6- ramo principal do lobo acessório
esquerdo
d1- brônquioprincipal do lobo cranial
direito
d2- ramos do brônquio principal da
parte cranial e caudal do lobo médio
d3- ramo lateral do brônquio principal do
lobo caudal direito
d4- ramo principal do brônquio do lobo
caudal direito
d5- ramo principal do brônquio do lobo
acessório
e1- ramo principal do brônquio da parte
cranial do lobo cranial esquerdo
e2- ramo principal do brônquio da parte
caudal do lobo cranial esquerdo
e3- ramo dorsal do brônquio principal do
lobo caudal esquerdo
e4- ramo principal do brônquio do lobo
caudal esquerdo
e5- ramo ventral do brônquio principal
do lobo caudal esquerdo
e6- ramo principal do brônquio do lobo
acessório esquerdo
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c4- ramos dorsais da a. pulmonar esquerda no
lobo caudal esquerdo
c5- ramos ventrais da a. pulmonar esquerda no
lobo caudal esquerdo
c6- ramo principal do lobo acessório esquerdo
d1- brônquio principal do lobo cranial direito
d2- ramos do brônquio principal da parte cranial
e caudal do lobo médio
d3- ramo lateral do brônquio principal do lobo
caudal direito
d4- ramo principal do brônquio do lobo caudal
direito
d5- ramo principal do brônquio do lobo
acessório
e1- ramo principal do brônquio da parte cranial
do lobo cranial esquerdo
e2- ramo principal do brônquio da parte caudal
do lobo cranial esquerdo
e3- ramo dorsal do brônquio principal do lobo
caudal esquerdo
e4- ramo principal do brônquio do lobo caudal
esquerdo
e5- ramo ventral do brônquio principal do lobo
caudal esquerdo
e6- ramo principal do brônquio do lobo
acessório esquerdo

-I Ramificação Brônquica

-I Ramificação Arterial

Esquema J

a- artéria pulmonar
b- artéria pulmonar direita
c- artéria pulmonar esquerda
d- brônquio principal direito
e- brônquio principal esquerdo
b1- ramo ascendente do lobo cranial
direito
b2- ramos descendentes do lobo cranial
direito
b3- ramos principais da parte cranial do
lobo médio
b4- ramos dorsais e ventrais da parte
caudal do lobo médio
b5- ramos dorsais da a. pulmonar no
lobo caudal direito
b6- ramos ventrais da a. pulmonar no
lobo caudal direito
b7- ramos principais do lobo acessório
direito
c1- ramo dorsal da parte cranial do lobo
cranial esquerdo
c2- ramo ventral da parte cranial do lobo
cranial esquerdo
c3- ramo da parte caudal do lobo cranial
esquerdo
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6. DISCUSSÃO 

 

          Ao compararmos os resultados ora obtidos sobre a lobação pulmonar com as 

descrições apresentadas pela literatura compilada constatamos que, os autores são 

unânimes em afirmar que, nos roedores o pulmão direito apresenta quatro lobos: 

superior, médio, inferior e o lobo da veia cava (GREENE, 1955); cranial, médio, 

caudal e acessório (BACKER et al., 1979; SMALLWOOD, 1992) no rato; ainda da 

mesma forma, na cobaia (COOPER & SCHILLER, 1975; SMALLWOOD, 1992) e no 

lagomorfo, coelho (BARONE, 1997); já na capivara (CITRÂNGULO, et al., 2001), 

esta lobação difere, ao apresentar um lobo acessório, subdividido em duas porções: 

lateral e medial. Neste aspecto, as informações atuais assemelham-se às destes 

autores, pois que no pulmão direito da paca encontramos quatro lobos: cranial, 

médio, caudal e acessório, denominado de lobo da veia cava por GRENNE (1955), 

embora o lobo médio estava subdividido em duas porções: parte cranial e parte 

caudal; também não se observou nesta oportunidade, um lobo acessório subdividido 

tal qual relatou CITRÂNGULO, et al., (2001), para a capivara, constatamos para a 

paca dois lobos acessórios distintos, o direito e o esquerdo, disposição esta 

característica da espécie e que não foi contemplada pelos autores consultados.  

          A presença de quatro lobos para o pulmão direito representa um padrão para 

a maioria dos mamíferos, com exceção dos eqüinos, conforme nos relatam NICKEL 

et al. (1979); DYCE et al. (1997); RIBEIRO et al. (1998) e OLIVEIRA et al.(1999). 

          No atinente ao pulmão esquerdo, este apresenta um único lobo no rato e no 

hamster, conforme os relatos de GREENE (1955); BACKER et al. (1979) e 

SMALLWOOD (1992). Já na cobaia, há três lobos: cranial, médio e caudal 

(COOPER & SHILLER, 1975) e dois lobos (cranial e caudal), nos lagomorfos, 
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coelhos (BARONE, 1997), nos ruminantes (RIBEIRO et al., 1998 e OLIVEIRA et al., 

1999) e na capivara (CITRÂNGULO, et al., 2001). Os resultados encontrados para a 

paca são mais próximos daqueles exarados para os coelhos por BARONE (1997) e 

para a capivara (CITRÂNGULO, et al., 2001). onde estes autores referem-se a uma 

subdivisão do lobo cranial esquerdo, em partes cranial e porção caudal, fato que se 

repete na paca, mas não há relatos da ocorrência de lobo acessório esquerdo tal 

qual observamos presentemente. 

          Em relação à árvore brônquica notamos que 100% de nossas preparações 

apresentam um único padrão, observação também descrita pelos tratadistas 

SCHWARZE & SCHRÖDER (1972), NICKEL et al (1979) e DYCE et al (1990), não 

constatamos descrições detalhadas sobre este aspecto para os pequenos roedores 

e também não observamos a presença de brônquios traqueais tal qual descreveram 

RIBEIRO et al. (1998) e OLIVEIRA et al.(1999), para os roedores. 

          Outro objeto de estudo foi a ramificação e a distribuição intraparenquimal das 

artérias pulmonares na paca. Em relação a este aspecto, os autores fazem alusão, 

dentre os animais de laboratório, apenas ao rato, retratando genericamente a divisão 

do tronco pulmonar em artérias pulmonares direita e esquerda, penetrando 

posteriormente no respectivo hilo pulmonar (GREENE, 1955). Outros autores 

descrevem a presença de anastomoses pré-capilares entre as artérias pulmonares e 

brônquicas, no hilo pulmonar do rato (BACKER et al.1979) e em relação aos 

pequenos roedores, não há relatos pormenorizados, descrevendo o comportamento 

destes vasos.  

          Nossas observações em relação à artéria pulmonar direita diferem dos relatos 

de RIBEIRO et al. (1998), para os bovinos azebuados e OLIVEIRA et al,.(1999), para 

os bubalinos, pois embora tenhamos observado a origem de dois ramos 
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independentes para o lobo cranial direito, este não se subdivide em parte cranial e 

caudal, como ocorre nos pulmões dos ruminantes. Também não constatamos em 

nossas preparações a emissão de apenas um ramo para o lobo cranial, que só 

posteriormente bifurca-se em ramos ascendente e descendente, vascularizando o 

lobo cranial direito, como CITRÂNGULO, et al. (2001) relataram para a capivara. 

          A seguir, a artéria pulmonar direita emite ramos para os lobos acessório, 

médio e caudal. No entanto, como o lobo médio da paca está subdividido em partes 

cranial e caudal, dois ramos independentes são emitidos para a parte cranial e 

caudal do lobo médio, padrão este diferente dos relatados por RIBEIRO et al. 

(1998), para os bovinos azebuados, OLIVEIRA et al., 1999, para os bubalinos e 

CITRÂNGULO, et al. (2001), para capivara, pois nestes animais o lobo médio não se 

apresenta subdividido. 

          Outro fato importante é que o ramo do lobo caudal emite de sete a nove ramos 

colaterais, enquanto, nos bovinos azebuados o número é de seis a quatorze 

(RIBEIRO et al.1998) e na capivara é de sete a dezesseis ramos colaterais. 

(CITRÂNGULO et al., 2001).  

          No tocante à artéria pulmonar esquerda, nossos achados, constatando a 

origem de dois ramos para a parte cranial do lobo cranial esquerdo e um ramo para 

a parte caudal deste mesmo lobo, diferem das observações de RIBEIRO et al. 

(1998) e de CITRÂNGULO et al. (2001) que encontraram um ramo ascendente e 

outro descendente destinado às porções cranial e caudal do lobo cranial esquerdo 

dos bovinos azebuados e da capivara, respectivamente e diferem também da 

descrição de OLIVEIRA et al. (1999), para os bubalinos, que assinalam a emissão 

de apenas um ramo do lobo cranial, o qual se subdivide, posteriormente, em dois 

outros ramos: ascendente e descendente, distribuindo-se da mesma forma que para 
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os bovinos azebuados. Um ramo para o lobo acessório esquerdo foi observado na 

paca, ocorrência esta não assinalada nas outras espécies animais, as quais não 

apresentam lobo acessório esquerdo; apenas a capivara, possui o lobo acessório 

bilobado, localizado no pulmão direito (CITRÂNGULO et al. 2001). 
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7. CONCLUSÃO 

 

          Os resultados obtidos neste trabalho permitiram as seguintes conclusões: 

 

1- O pulmão direito está constituído por quatro lobos: cranial, médio, caudal e acessório, 

sendo o médio subdividido em parte cranial e parte caudal. 

2- O pulmão esquerdo está constituído por três lobos: cranial, caudal e 

acessório. 

3- O lobo cranial do pulmão esquerdo subdivide-se em parte cranial e parte  

caudal. 

4- Apenas um padrão de distribuição brônquica foi observado no pulmão da 

paca. 

5- A artéria pulmonar direita emite dois ramos distintos para o lobo cranial 

além dos ramos independentes para a parte cranial e parte caudal do lobo médio, o 

ramo do lobo acessório e o ramo do lobo caudal. 

6- A artéria pulmonar esquerda emite dois ramos ascendentes e um  

descendente, respectivamente para as porções cranial e caudal do lobo cranial, . 

7- O ramo do lobo caudal é irrigado pela própria continuação da artéria pulmonar esquerda 

que emite de cinco a seis ramos dorsais e de sete a oito ramos ventrais. 
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