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Resumo      

Foi desenvolvido um modelo experimental de Acidente Vascular Encéfalo Isquêmico 

(AVE) em suínos utilizando seis animais jovens, oriundos de granjas da região da 

Grande São Paulo, com 20kg de peso vivo em média, sendo todas fêmeas e hígidas. 

Estes foram submetidos a sedação com Quetamina (5mg/kg), Midazolan (0,5mg/kg) 

e Fentanil (0,005mg/kg) por via intramuscular e posteriormente intubados via oro - 

traqueal. A manutenção anestésica foi realizada utilizando isoflurano (vaporizador 

calibrado a 1,5%). Puncionou-se uma veia auricular para fluido e medicação de 

emergência se necessário. Os animais em plano anestésico foram submetidos a uma 

cateterização da artéria femoral que com auxilio de um fluoroscópio (Philips). Guiou-

se um cateter até a artéria carótida interna esquerda, local onde foi identificada a rede 

admirável epidural rostral. Mediante injeção de contraste (Telebrix), constatou-se que 

a cateterização apresentava-se seletiva na artéria carótida interna em posição ventral  

à rede admirável. Com esta confirmação fez-se a infusão de 1,0g de micro esferas 

de vidros que possuíam aproximadamente 0,4mm de diâmetro. Este procedimento 

de seletivação da artéria carótida interna foi repetido no antímero direito, realizando-

se a infusão de mesma quantidade de micro esferas, perfazendo um total de 2g 

de micro esferas de vidros por animal. Após 4 dias (96 horas) estes animais foram 

submetidos ao exame de ressonância nuclear magnética no Instituto de Física da 

USP. Para este procedimento os animais eram mantidos anestesiados com propofol 

(3mg/kg) por infusão continua durante todo o exame. A análise das imagens obtidas  

pela ressonância nuclear magnética indicou que este procedimento causou pontos 

de isquemia cerebral principalmente no antímero esquerda do cerebelo dos animais. 

Este fato confirmou as observações realizadas pela sintomatologia clínica apresentada 

pelos animais nos dias que antecederam o exame de ressonância nuclear magnética. 

Com estas lesões podemos afirmar que a metodologia desenvolvida para reprodução 
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de AVE em suínos foi estabelecida. O modelo permite realizar estudos terapêuticos 

para esta doença que acomete um significativa parcela da população economicamente 

ativa da sociedade brasileira.
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aBsTraCT

Abstract

FERREIRA, G. J.  Experimental stroke model [Modelo experimental de Acidente 
Vascular Encefálico (AVE)]. São Paulo, 2007. 91 f. Tese (Doutorado em Ciências) - 
Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo.

An experimental model of ischemic stroke (AVE) was investigated in healthy young 

female swine, at 20kg weight, of farms of São Paulo. The animals were sedated using 

an association of ketamine (5m/kg), midazolam (0.5mg/kg) and Fentanyl (0.005 mg/

kg) IM; the maintenance was provided by tracheal entubation and isofluorane (1.5%). 

Fluid therapy was promoted through a catheter displaced in an auricular vein. Followed 

the catheterization of the femoral artery with the aid of a fluoroscope (Phillips®), the 

catheter was directed to the left internal carotid artery being possible the identification of 

the rete mirabile epidurale rostrale with the application of a radiopaque contratst. After 

the identification of the rete mirabile epidurale rostrale it was promoted the infusion 

of 1.0g of glass microsphere (0.4mm diameter); the same procedure was promoted 

on the right antimere through the right internal carotid artery, therefore, 2.0g of glass 

microsphere was injected in each animal. The animals were submitted to resonance 

scanning exam at day 4 (96 hours), after the surgical event, at the Physics Institute 

- USP. The resonance exam was carried out with the animals under intravenous 

anesthesia using continuous infusion of propofol (3mg/kg). The scanned images were 

analyzed and revealed focal cerebral ischemia at some regions mainly in the left 

antimere of the cerebellum, which can explain the clinical symptoms. We would infer 

the applied technique is suitable to develop ischemic stroke in swine and the animal 

modeling allows the investigation of therapeutics for this illness which compromises a 

significant economically 

Keywords: Animal model. Swine. Encefalum. Stroke.
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1 inTrodução

 Desde o início do século 21, o transplante de células tronco tem sido 

considerado uma modalidade para o tratamento para diversas doenças, entre estas 

as doenças encefalovasculares. Acredita-se que a terapia com células tronco induz a 

neovascularização tecidual, propiciando a reparação tecidual devido a nova irrigação 

originado pelas células tronco (TATEISHI-YUYAMA et al., 2002; HEESCHEN et al., 

2004). De outra parte, muitos avanços no entendimento da biologia das células tronco 

tem ocorrido em experiências realizadas in vitro e em modelos animais (ASAHARA et 

al., 1997; TOMITA et al., 1999).

 A terapia celular na reparação das células neuronais é vislumbrada como uma 

das estratégias terapêuticas de maior futuro em relação ao tratamento de acidentes 

vasculares encefálicos (AVEs) devido à limitada eficácia de tratamento médico. O 

reparo potencial realizado pelas células implantadas, ou de células mobilizadas 

endogenamente é de extrema importância para acidentes cerebrais, pois este evento 

caracteriza-se pela reposição local do tecido nervoso, favorecendo a restauração 

funcional local.

 A mesma teoria aplica-se à outros diversos tipos de tecido, que podem ser 

substituídos quando lesados, pelas células tronco oriundas da medula óssea (FINE, 

2003). 

 Para a realização de estudos de terapia celular em acidente vascular encefálico 

(AVE) isquêmico em suínos, se fez necessária a reprodução desta doença, gerando 

deste  modo um modelo experimental.

 Os suínos possuem um sistema de anastomoses arteriais que formam a rede 

admirável epidural rostral imediatamente antes das artérias carótidas cerebrais e do 

Circulo arterioso cerebral. 

 Esta poderia impedir a passagem de um cateter. Por ser uma rede capilar, é 
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impossível realizar uma  isquemia cerebral focal por este método.

 A colocação de um cateter pela artéria oftálmica torna-se problemática, já que 

esta é um ramo colateral da artéria carótida interna, a qual conecta-se com a rede 

admirável epidural rostral.

 Pelas peculiaridades observadas propõe-se a ligadura temporária das artérias 

carótidas comuns, para a criação de um modelo de lesão encefálica isquemica.

 Testar as duas alternativas, constitui o principal objetivo desta pesquisa, que 

visa desenvolver um modelo experimental adequado de modelo adequado de acidente 

vascular encefálico em suínos.

Introdução      
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2 oBJeTiVos

Sistematizar as estruturas arteriais do encéfalo dos suínos.

Reproduzir lesões encéfalo-vasculares obstrutivas em suínos.

•

•
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  A presença de uma estrutura em forma de rede que supre, inicialmente, os 

vasos da base do encéfalo de mamíferos em geral, incluindo os suínos é descrita por 

vários autores sendo eles: Montané e Bourdelle (1920); Ellenberger e  Baum (1943); 

Bruni e Zimmerl (1947); Gonzalez y Garcia e Gonzalez Alvarez (1961); Schwarze e 

Schroder (1972); Tandler, (1898); De Vriese (1905); Mannu (1930); Gillilan (1974); 

Ferle et al. (1975); Nanda (1986); Simoens et al. (1987); Scremin (1995).

 Alguns autores, embora sem fazer menção específica a suínos, referem à 

presença dessa rede, nominando-a de “rede admirável” (rete mirabile), segundo 

Montane e Bourdelle (1920); Mannu (1930); Bruni e Zimmerl (1947); Gonzalez y 

Garcia e  Gonzalez Alvarez (1961); Tandler (1898); De Vriese (1905); Baptista (1922);  

Gillilan (1974); Gillilan (1974); de “rede admirável epidural” por Ellenberger e Baum 

(1943); Seiferle et at. (1975) e de “rete mirabile caroticum” por Crosby e Schnitzlein 

(1982). 

 Em relação origem do suprimento sanguíneo para o encéfalo, Montane e  

Bourdelle (1920) afirmam que nos suínos, a rede admirável é formada a partir das 

artérias carótidas interna. Ellenberger e Baum (1943) referem que a rede epidural 

nos suínos adultos, caminha para a dura-máter e após ultrapassarem esta, emite a 

artéria carótida cerebral a qual se ramifica internamente para o cérebro. Descrevem 

ainda que a rede admirável epidural nos suínos seja formada por um ramo secundário 

da artéria carótida interno, além dos ramos da artéria maxilar interna.

 Daniel e Prichard (1953) estudaram a rede carótida do suíno injetando 

em um grupo de animais, substância radiopaca para estudos radiográficos e, em 

outro, látex  neoprene para dissecação. Verificaram que a rede está situada intra-

cranialmente dentro do seio cavernoso, mas permanece mais posteriormente que 

3 reVisão de liTeraTura
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nos outros artiodáctilos. Quando comparado com outros animais, diversas diferenças 

são encontradas nos vasos que suprem a rede. Esta tem forma oval e consiste de 

um plexo de pequenas artérias intimamente entrelaçadas, que fazem um trajeto 

predominantemente no plano sagital. 

 Os autores ainda observaram que os vasos da rede admirável de cada antímero 

anastomosa-se livremente com com a rede oposta através da borda antero-medial, 

no assoalho e parte posterior da fossa pituitária. Afirmam em relação aos suínos que 

a rede admirável deriva quase que inteiramente do suprimento sanguíneo da artéria 

faríngea ascendente. Recebe contribuição insignificante da artéria maxilar interna 

pela artéria anastomótica, que é um vaso muito pequeno, e via ramo anastomótico, 

o qual na sua parte distal também é um fino vaso. A única porção da artéria carótida 

interna a persistir, que e constante em suínos recém nascidos é um curto tronco 

que conecta a rede carotidea com o circulo arterioso cerebral. Entretanto os vasos 

mais importantes passam para as meninges e a parte distal do ramo anastomótico é 

representada por único ou vários pequenos ramos que destinam a rede. Segundo os 

autores, a artéria anastomótica é um vaso fino que surge desde a artéria oftálmica 

externa e se junta com a rede admirável em sua borda anterior.

 Flechsig (1969) fez um estudo da vascularização arterial do encéfalo de suínos 

utilizando 28 animais e adotou como técnica a injeção de uma resina plástica. O autor 

descreve que a rede admirável epidural neste animais é formada por ramos das 

artérias carótida interna, meningea média, maxilar interna e oftálmica externa. Da 

artéria maxilar interna partem a artéria meningea media e um ramo anastomótico. 

 Segundo Gillilan (1974) o suíno possui uma grande rede admirável a partir 

da artéria carótida, havendo uma porção intra e extra craniana da mesma diferindo 

por isso dos bovinos e ovinos. Somente a porção intra craniana encontra-se no seio 

cavernoso. A rede admirável de ambos antímeros é interconectada por extensões 

as quais envolvem a parede posterior da sela túrcica. Na extremidade mais rostral 

a rede recebe comunicação do ramo oftálmico externo e da artéria maxilar interna; 
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esta rede e suprida pelo ramo ascendente faringeano da artéria carótida externa que 

penetram ao crânio via forame lácero. 

 Tandler(1899) e Ask-Upmark (1935) chamaram esta artéria de artéria do 

forame lácero. Este ultimo mencionou ainda que a rede admirável está contida no 

seio cavernoso. 

 Simoes et al. (1987) estudando aspectos morfofuncionais da rede admirável 

cranial nos mamíferos domésticos utilizam cinco eqüinos, 10 ruminantes, 20 suínos, 

cinco cães e cinco gatos preparando moldes de corrosão com methyl-metacrilato. 

Citam que esta rede de artérias “compactas” consiste de numerosas artérias 

interanastomosantes, e se encontra no trajeto de determinadas artérias, estando 

presente nos gatos, ruminantes e suínos, entre a artéria maxilar interna e a artéria 

carótida interna. 

 Nanda (1975) estudou a artéria intercarótidea caudal e seus homólogos nos 

animais domésticos, em peças injetadas com látex (10 cabeças de cães, 10 de 

suínos, cinco de gatos, seis de ovinos e caprinos e três de bovinos). Observou que 

a artéria intercarótidea caudal no suíno não e um vaso anastomótico tubular, mas 

acha-se representado por uma formação reticulada de vasos interanastomosados 

direcionados medialmente e formando uma rede transversa conectando cada rede 

admirável epidural rostral. O autor ainda a descreve como uma malha de finas 

arteríolas situadas no seio cavernoso ao redor da superfície lateral da hipófise. As 

redes de cada antímero estão interligadas tanto rostral quanto caudalmente. Os ramos 

rostrais de ligação entre as redes são muito delgados. A malha interanastomosante 

que liga as redes de cada lado está localizada no seio intercavernoso e representa 

uma formação plexiforme que parece ser homóloga a artéria intercarotidea caudal, 

geralmente presente no cão, gato, eqüino e homem. Os ramos que formam a malha 

interanastomosante entre as redes de cada antímero podem ser denominados “ramos 

intercarotideos caudais”. Fleschsig e Zintzsch (1969) denominaram esta malha de 

“plexo intercarotideo”. 

Revisão de literatura      
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 De acordo com Montane e Bourdelle (1913); Gonzalez y Garcia e Gonzalez 

Alvarez (1961), a artéria carótida interna, após transpassar o canal carotídeo descreve 

uma curvatura e se comunica com um ramo procedente da artéria carótida externa; 

relatam que, penetrando no crânio e ao nível da fossa pituitária, a artéria carótida 

interna anastomosa-se com as arteríolas esfeno-espinhosa e oftálmica, dando origem 

a um plexo vascular e a rede admirável dos suínos. 

 Becker (1960), refere-se a artéria occipital para explicar a origem da artéria 

condilar na extremidade do processo jugular, sendo esta  que às vezes é representada 

por dois vasos. A artéria condilar divide-se na fossa condilóide em dois ramos; um 

penetra na cavidade craniana através do forame hipoglosso, enquanto o outro penetra 

através do forame jugular, contribuindo para a formação da rede admirável epidural 

caudal. 

 Para Gonzalez y Garcia e Gonzalez Alvarez  (1929) as artérias carótidas nos 

suínos originam-se isoladamente do tronco braquiocefálico. A artéria carótida interna 

emite em sua origem um grosso ramo meningeo, este penetra no crânio pelo forame 

rasgado superior e suas numerosas arteríolas, dentro do crânio, constituem uma 

rede admirável. Da citada rede nascem às artérias cerebrais superiores e destas 

surgem à basilar e a espinhal media. 

 Particularmente em relação à artéria carótida interna, Ellenberger e Baum 

(1943) referem-se a ela, em fetos de suínos, dizendo que nestes ela está totalmente 

formada. Expõem ainda que ela chega à cavidade craniana através do forame lácero 

caudal para se concluir na rede admirável epidural; um ramo secundário avança 

medialmente para a rede, que finalmente sobre o forame lácero oral alcança a artéria 

maxilar interna, adotando outro percurso. A porção da raiz da carótida interna evolui 

para a artéria condilar. A rede epidural, a propósito, caminha para dura-máter e após 

ultrapassá-la emite a artéria carótida cerebral, a qual se ramifica internamente para o 

cérebro. Segundo Nickel (1981) a artéria carótida interna no suíno alcança a cavidade 

craniana através do forame carotídeo.

Revisão de literatura      
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 Schwarze e Schroder (1972) observaram que nos suínos adultos, a porção 

distal da artéria carótida interna está atrofiada, enquanto que a partir de sua porção 

proximal, que nasce por um tronco comum com a artéria occipital, se origina a artéria 

condilar. 

 Getty (1986) no relativo a artéria carótida interna, notifica que normalmente 

surge por um curto tronco comum com a artéria occipital. Ela é maior que a artéria 

occipital, diferentemente de outros animais domésticos. Caminha dorsalmente no 

sentido do forame jugular, medialmente a bula timpânica suprindo a dura-máter. 

 Nanda (1986), explana que artéria carótida interna emite ramos para a rede 

epidural rostral, ao penetrar no seio cavernoso une-se a ramos da artéria maxilar para 

completar a rede. No seio cavernoso, a malha da rede converge rostromedialmente 

para reunir-se ao tronco arterial. A artéria carótida interna deixa o seio cavernoso ao 

perfurar a dura-máter. 

 De Vriese (1905) abordando os artiodáctilos, afirma que a artéria carótida 

interna é bem desenvolvida nos embriões, dando origem a rede admirável, atrofiando-

se depois durante o desenvolvimento (intra e extra-uterino), não persistindo no adulto 

a não ser como arteríola mais ou menos fina que se perde na rede admirável, em 

alguns casos atrofiando-se completamente e persistindo como cordão fibroso. 

 Daniel e Prichard (1953) afirmam que a única porção da artéria carótida interna 

a persistir encontra-se em suínos neonatos como um curto tronco o qual se liga com 

a rede carótida do circulo de Willis. 

 Nickel et al. (1975) afirmam que o suprimento arterial do cérebro mostra 

na vida fetal situações concordantes, na qual a artéria carótida interna representa 

primariamente em todos os mamíferos domésticos.

 Segundo Gonzalez y Garcia e Gonzalez Alvarez (1961) as artérias carótidas 

surgem, nos suínos, independentes e seguem produzindo dois ramos, a artéria 

cerebral superior e outro ramo que por sua vez dão origem as artérias cerebral media 

e cerebral inferior. 
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 De Vriese (1905) em estudo sobre a significação das artérias cerebrais nos  

animais (peixes, anfíbios, aves e mamíferos) esplana em relação aos artiodáctilos 

que as artérias cerebrais variam de uma espécie para outra. A artéria que sai da 

rede divide-se em dois ramos: um cranial e outro caudal; o primeiro é um pouco 

mais desenvolvido que a segundo e fornece uma artéria coroidiana anterior. A artéria 

cerebral anterior pode unir-se com a do lado oposto e forma uma artéria ímpar que 

se bifurca, podendo unir-se através de uma comunicante anterior e ainda através 

de pequenas malhas, o ramo terminal caudal fornece a artéria cerebral posterior 

e se une ao lado oposto formando a artéria basilar que se adelgaça caudalmente 

e continua na espinhal anterior. Apenas um ramo da artéria vertebral penetra na 

cavidade craniana para se perder na artéria basilar; em algumas espécies as artérias 

vertebrais não atingem mais a cavidade craniana e não tem nenhuma relação com a 

artéria basilar. 

 Nanda (1986) descreve a artéria carótida interna, esclarecendo que a 

continuação da mesma no sentido rostral antes da emergência da artéria cerebral 

media, emite três ramos: artérias hipofisárias rostrais, oftálmica interna e corioidea 

rostral. 

 Baptista (1922) realizando estudo comparado da circulação cerebral em 

mamíferos domésticos (carnívoros, roedores, solípedes, suideos e ruminantes) relata 

que nos suideos a artéria carótida, que apresenta desenvolvimento bem pronunciado, 

penetra no crânio através do forame rasgado anterior e, na parte lateral da sela túrcica, 

termina dividindo-se num ramo anterior e outro posterior. Observa-se, em anatomia 

comparada, que a extensão do circulo de distribuição de uma artéria restringe ao 

mesmo tempo o das outras. Nos mamíferos a artéria carótida comum emite, quase 

sempre, ramos que no homem e nos macacos são fornecidos pela carótida externa. 

Nos carnívoros, roedores, ungulados perissodáctilos, ungulados artiodáctilos, entre os 

quais se incluem os suideos, a carótida interna apresenta sempre calibre reduzido.

  Nanda (1986), ainda relata que  a artéria carótida interna deixa o seio cavernoso 

e emite um ramo caudal, a artéria comunicante caudal, principal segmento da artéria 
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carótida interna, continua rostralmente sobre a superfície ventral do trato óptico. 

Divide-se em dois conjuntos de ramos: artéria media do cérebro e a artéria rostral do 

cérebro, também denominada de artéria comunicante nasal. 

 De Vriese (1905) afirma para os artiodáctilos, que a artéria oriunda da rede 

divide-se em dois ramos: um cranial e outro caudal, sendo o primeiro um pouco mais 

desenvolvido que o segundo. 

 Baptista (1922) em realização de estudo comparado da circulação cerebral em 

mamíferos domésticos, incluindo as suideos, refere que a artéria carótida terminal 

na parte lateral da cela turca dividindo-se num ramo anterior e outro posterior com 

direção oblíqua de diante para trás e de fora para dentro, ficando em relação à parte 

interna da face inferior do pedúnculo cerebral. Continuando, admite que o ramo 

anterior descreve uma curva de concavidade interna e posterior em torno da fita 

óptica, sobre a face anterior do quiasma óptico, emitindo um ramo pelo seu lado 

externo e continuando depois seu trajeto de trás para diante e de fora para dentro, 

continuando-se na cerebral anterior. 

 Bruni e Zimmerl (1947) na relação das estruturas componentes do ramo 

terminal anterior da artéria carótida, descrevem no seu trajeto a presença de ramos 

colaterais, um deles a artéria corioidea anterior sendo um pequeno ramo que segue o 

nervo óptico, girando em torno do pedúnculo cerebral em direção ao ventrículo lateral, 

onde vai alimentar o plexo coróide. Fornece ramos para o tracto óptico, tálamo e ao 

corpo estriado. 

 Nanda (1986) descreveu a artéria corioidea rostral tendo sua origem na artéria 

carótida interna, percorrendo ao longo do tracto óptico sob a cobertura do lobo 

piriforme e do giro parahipocampal. Penetra no ventrículo lateral, onde termina ao 

fornecer ramos para a tela corioidea, para o plexo coróide do ventrículo lateral e do 

terceiro ventrículo. 

 De Vriese (1905) comentando sobre ramos da artéria carótida interna, refere-

se ao cranial que origina a artéria coroidiana anterior. Em relação à artéria cerebral 
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media, Nanda (1986) faz referenda como sendo a artéria media do cérebro; diz ser 

no suíno diferente em relação ao bovino, ovino, caprino, eqüino, cão e gato. A artéria 

geralmente não possui um segmento único comum de origem conforme observado 

nos animais acima citados, mas no suíno dois ou três ramos surgem da artéria carótida 

interna em Intima proximidade. Estes ramos podem ser coletivamente denominados 

de artérias médias do cérebro. Contudo de um ponto de vista comparativo, eles 

representam os ramos da artéria media do cérebro de outros animais domésticos. 

 De Vriese (1905) em sua abordagem dos ramos da artéria carótida interna, 

relaciona a artéria cerebral media. Segundo Baptista (1922) nos suideos, a artéria 

cerebral media e um ramo colateral da terminação anterior da carótida interna; 

recebe a anastomose do ramos posterior da cerebral anterior e vai se distribuir na 

face externa do hemisfério cerebral. 

 Gillilan (1974) sobre a artéria cerebral media no suíno, verificou ser 

representada por dois ou três proeminentes ramos que surgem da divisão rostral 

em cada lado rostralmente ao trato óptico. Relativamente à artéria cerebral rostral, 

Nanda (1986) relata ser ela continuação direta da artéria carótida interna. A artéria 

corre rostralmente no piano mediano ao longo da superfície ventral do trato olfatório 

medial e da fissura longitudinal. A artéria rostral do cérebro, em seu percurso ao 

longo da superfície ventral do trato olfatório medial, quase alcança a extremidade 

caudal do bulbo olfatório. Neste ponto ela dobra para ascender na superfície medial 

do hemisfério cerebral, por distância muito curta, e une-se a artéria contralateral 

semelhante. O tronco arterial fundido é denominado de artéria comum (mediana) 

do corpo caloso, por causa da fusão completa das artérias de ambos os lados e seu 

percurso comum subseqüente.

 De Vriese (1905) em sua relação dos ramos da artéria carótida interna, refere-

se ao cranial que fornece outra artéria, que Hoffmann (1900) denomina de artéria 

marginal, emitindo dois ramos ao bulbo olfativo. A artéria cerebral anterior pode unir-

se com a do lado oposto e forma uma artéria Ímpar que se bifurca; pode unir-se 

através de uma comunicante anterior ou ainda por pequenas malhas.
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 Baptista (1922) em descrição sobre as artérias corticais nos suideos enfoca 

a artéria cerebral anterior originando do ramo terminal anterior da carótida interna e 

anastomosando-se com a do lado oposto por intermédio da comunicante anterior. 

A cerebral anterior fornece externamente dois ramos, um anterior, outro posterior. 

Continuando seu percurso, dirige-se para trás e vai se distribuir na face interna 

do hemisfério cerebral. O ramo colateral posterior da cerebral anterior vai se 

anastomosar com a cerebral media, enquanto o ramo colateral anterior se distribui 

no lobo orbitário. 

 Gillilan (1974) define que após alcançar a origem da artéria cerebral media 

o restante da divisão rostral da artéria carótida interna, já se torna artéria cerebral 

anterior e vai diminuindo de calibre no sentido rostral. Na fissura inter-cerebral um 

ou menores ramos aparecem e a partir dai fundem-se com a mesma do lado oposto, 

formando a artéria calosal que vai ao sentido rostral, curvando-se dorsalmente ao corpo 

caloso. A maior porção da divisão rostral da carótida interna continua rostralmente na 

região etmoidal e acompanha o nervo olfatório para distribuição na região nasal. 

 No tocante a artéria etmoidal interna, Ellenberger; Baum (1943), em estudo dos 

vasos do encéfalo, esquematizam a artéria carótida cerebral dividindo-se finalmente, 

em dois ramos que são denominados artérias do corpo caloso e que antes de entrar 

na fenda do hemisfério cerebral, emitem a artéria etmoidea interna, com um exclusivo 

ramo para a rede etmoidea. 

 Nanda (1986) descreve a artéria etmoidal interna como continuação rostral 

da artéria rostral do cérebro após a emissão da artéria comum (mediana) do corpo 

caloso. A artéria etmoidal interna continua rostralmente ao longo do trato olfatório 

medial, atinge a parte rostral dos bulbos olfatórios e perfura a dura-máter para atingir 

a lâmina crivosa, onde forma uma rede juntamente com os ramos da artéria etmoidal 

externa. A artéria etmoidal interna, durante seu percurso, emite ramos para a bulbo 

olfatório e anastomosa-se com a artéria do lado oposto. 

 Quanto ao ramo caudal da artéria carótida do encéfalo, Mannu (1930), relatando 
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sobre os ramos terminais da artéria carótida interna dos animais domésticos, descreve 

a artéria comunicante posterior, definindo-a como ramo caudal da artéria carótida 

interna. Ela emerge do seio cavernoso em direção caudal no pedúnculo cerebral e 

medialmente a raiz do nervo oculomotor se junta com o ramos terminal da basilar. 

 Ellenberger e Baum (1943) descrevendo as artérias da base do crânio dos 

suínos chamaram o segmento da artéria carótida cerebral em direção caudal de 

ramos comunicante aboral da artéria carótida cerebral. 

 Nas considerações de Nanda (1986), o ramo caudal da artéria carótida interna 

é a artéria comunicante caudal. Ela estende-se entre a artéria carótida interna e a 

artéria basilar, e é dividida em dois segmentos; o proximal correspondente a parte 

proximal da artéria caudal do cérebro e o distal correspondente a artéria mesencefálica 

de Kaplan (1956) no humano, tendo em vista a topografia e as relacionamentos 

neurovasculares. De Vriese (1905) em seu estudo filogenético, relata dois ramos 

provenientes da artéria que sal da rede, e coloca que a artéria comunicante posterior 

representa morfologicamente Os ramos caudais das artérias carótidas internas ou 

cerebrais. Afirma ainda que o ramo mais caudal é um pouco menos desenvolvido que 

o cranial e fornece a artéria cerebral posterior. 

 Em Nickel et al. (1975) a artéria carótida cerebral divide-se bilateralmente em 

uma artéria cerebral rostral e uma comunicante caudal. Baptista (1922) ao mencionar 

as artérias cerebrais nos suideos, em relação ao modo de terminação da carótida 

interna e circulo arterioso cerebral nesses animais, relata que o ramo posterior da 

terminação da carótida interna apresenta direção oblíqua de diante para trás e de 

fora para dentro, ficando em relação com a parte mais interna da face inferior do 

pedúnculo cerebral. Este ramo posterior fornece pelo seu lado externo dois ramos, 

dos quais um vai formar a cerebral posterior, enquanto outro contorna o pedúnculo 

cerebral, indo penetrar pela fenda cerebral media. 

 Gillilan (1982) esclarece que nos peixes, anfíbios, répteis e aves, a artéria 

comunicante posterior não está presente, bem como nos primitivos mamíferos, 
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carnívoros e ungulados, sendo, no entanto uma característica dos primatas. 

 No relativo à artéria cerebral caudal, Montane e Bourdelle (1920) relatam que 

ela se destaca do polígono, marcando ângulos laterais posteriores bem evidentes. 

Possui trajeto ligeiramente retrogrado ao longo da fenda de “Bichat”. 

 Mannu (1930) descreve a artéria cerebral posterior ou caudal, nos animais 

domésticos, considerando-a como ramo colateral da artéria comunicante posterior, 

dirigindo-se transversalmente, contornando o pedúnculo cerebral alcançando o 

tubérculo quadrigêmeo onde emite numerosos ramos terminais.

 Ellenberger e Baum (1943) denominam a artéria cerebral caudal de ramo 

comunicante aboral. De Vriese (1905) reporta-se aos artiodáctilos, aludindo que o 

ramo terminal caudal da artéria carótida interna fornece a artéria cerebral posterior. 

 Nanda (1986) considera a artéria caudal do cérebro como um dos ramos da 

artéria comunicante caudal. A artéria curva-se dorso lateralmente para ascender ao 

longo do pilar do cérebro, chegando sob a parte caudal do lobo piriforme. Ela cruza o 

corpo geniculado medial para vir em relação ao giro parahipocampal. Em seu curso 

posterior ela está relacionada ventralmente ao corpo pulvinar e ao corpo geniculado 

lateral. A parte terminal da artéria deixa a associação do giro parahipocampal no 

esplênio do corpo caloso e se distribui na parte caudal e caudo-medial do hemisfério 

do cérebro. Ela une-se a parte terminal da artéria rostral do cérebro. 

 Baptista (1922) refere que o ramo posterior da terminação da carótida interna 

apresenta direção oblíqua de diante para trás e de fora para dentro, ficando em relação 

com a parte mais interna da face interior do pedúnculo cerebral. Pelo seu lado externo 

este ramo posterior fornece dois ramos, um vai formar a cerebral posterior e o outro 

contorna o pedúnculo cerebral, penetrando pela fenda cerebral media. Finalmente o 

ramo posterior anastomosa-se por convergência com o análogo do lado oposto em 

correspondência ao bordo anterior da protuberância, formando o tronco basilar. 

 Segundo Gillilan (1974), a divisão caudal da artéria carótida interna é variável 
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e seu curso alcança a origem da grande artéria cerebral posterior. Esse vaso circunda 

a base do cérebro sendo coberto pela projeção posterior do hemisfério cerebral e 

alcança a fissura intercerebral posterior onde se junta com a do lado oposto. A única 

artéria cerebral posterior então passa anteriormente na fissura intercerebral e supre 

a extremidade caudal e superfície dorsal com ramos da artéria cerebral media e 

rostralmente com ramos da cerebral anterior.

 No atinente a artéria basilar, Montane e Bourdelle (1920) descrevem-na como 

sendo formada pela união do que os autores chamaram de verdadeiras comunicantes 

posteriores; passa pela face inferior do bulbo e se continua pela artéria espinhal 

mediana. O tronco normalmente possui relação com as artérias occipitais. O tronco 

basilar fornece ramos como artérias cerebelares anteriores e posteriores mais 

importantes e ramificações protuberâncias e bulbares menores. 

 Gonzalez y Garcia e Gonzalez Alvarez  (1929) em relatos sobre a artéria 

carótida interna, rede admirável e artérias cerebrais superiores dos suínos, comunicam 

que destas últimas surgem à artéria basilar e a espinhal media. Sobre os animais 

domésticos, aludem que a artéria occipital na borda anterior do atlas divide-se, dando 

origem às artérias occipito-muscular e cérebro-espinhal. 

 Ellenberger e Baum (1943) distinguem a artéria carótida cerebral, a qual 

ramificando-se internamente para o cérebro, encontra-se com a artéria basilar 

cerebral e a artéria cérebro-espinhal. 

 Becker (1960) descreveu a formação da artéria basilar em suínos. Observou 

que a artéria occipital emite na fossa alar o ramo descendente que passando pelo 

canal transverso do atlas, anastomosa-se com a artéria vertebral e penetra no 

canal vertebral da mesma vértebra. Segue tortuosamente na parede lateral e corre 

rostralmente. O ramo occipital penetra no forame vertebral lateral do atlas, para 

continuar como a artéria cérebro-espinhal. Esta após penetrar no canal vertebral 

forma uma pequena rede admirável triangular. A artéria cérebro-espinhal divide-se 

nos ramos basilar e espinhal ventral, que se unem a ramos semelhantes do lado 
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oposto para formarem rostralmente a artéria basilar e caudalmente a artéria espinhal 

ventral na superfície ventral. O ramo basilar recebe a artéria vertebral no forame 

magno. 

 NOMINA ANATOMICA VETERINáRIA (1968), define que a artéria basilar pode 

ser considerada como um ramo da artéria vertebral, baseado no fato de que o ramo 

descendente e a artéria cérebro-espinhal do suíno correspondem às partes terminais 

da artéria vertebral no homem. De acordo com o acima citado, a artéria vertebral 

ascende no pescoço através dos forames transversos e atinge a fossa atlantal. A 

artéria vertebral anastomosa-se neste ponto com a artéria occipital através de um 

ramo anastomótico e o ramo descendente passa através do forame alar e forame 

vertebral lateral para dentro do canal vertebral. A artéria transcorre na parede lateral 

do canal vertebral, correspondente ao atlas, de modo tortuoso, e une-se para formar 

a rede admirável epidural caudal com a artéria condilar e o ramo espinhal. A artéria 

continua rostralmente para unir-se a artéria vertebral do antímero oposto a fim de 

formar a artéria basilar. Esta continua de modo tortuoso na superfície ventral da 

medula oblonga, corpo trapezóide e ponte. O diâmetro da artéria basilar se estreita 

ao transcorrer rostralmente. Isto é observável em seu segmento continuo, onde ela 

mais uma vez aumenta de calibre ao unir-se a fonte sanguínea da artéria carótida 

interna. A artéria basilar em seu percurso emite alguns ramos. 

 Dyce et al. (1990) em relação aos mamíferos domésticos afirmam que a artéria 

vertebral anastomosa-se com um ramo da artéria occipital, assim essas participam 

da irrigação do encéfalo.

 Baptista (1922) para suideos descreve que o ramos posterior anastomosa-se 

por convergência com o ramo análogo da carótida interna do lado oposto ao nível 

do bordo anterior da protuberância, assim formando o tronco basilar, que, em trajeto 

ântero-posterior, ocupa o sulco mediano protuberancial. 

 De Vriese (1905) destacando os artiodáctilos, menciona que o ramo terminal 

caudal fornece a artéria cerebral posterior e se une a do lado oposto formando a 

Revisão de literatura      



37

artéria basilar que se adelgaça caudalmente e continua na espinhal anterior. Em 

consideração especifica a algumas espécies (Dama communis, Portax pictus e Sus), 

refere que só existe um ramo muito fino da artéria vertebral, que penetra na cavidade 

craniana para se perder na artéria basilar; as artérias vertebrais não atingem mais a 

cavidade craniana e não tem nenhuma relação com a artéria basilar. 

 Gillilan (1974) na sua alusão a artéria basilar do suíno, afirma que a mesma 

afunila-se posteriormente sobre o tronco cerebral, tornando se bastante delgada ao 

passar pelo cordão espinhal. Na continuação a artéria basilar passa a ser a artéria 

espinhal mediana anterior. Seu calibre aumenta um pouco em correspondência as 

vértebras cervicais 1-3 onde se junta ao ramos medular bilateral. Posteriormente é 

mencionada a origem, proveniente da artéria occipital. Continua o autor, não existem 

artérias vertebrais intracraniais verdadeiras no suíno. Ocasionalmente pequena 

artéria passa para dentro do canal espinhal com o primeiro nervo cervical e se junta 

finalmente com a artéria basilar. O autor refere ainda que sua contribuição para o 

suprimento sanguíneo para o encéfalo é insignificante e devia não ser considerada 

nem como uma artéria colateral em potencial. 

 Quanto à artéria cerebelar caudal, Ellenberger e Baum (1943) citam como 

ramos da artéria basilar, principalmente a artéria cerebelar caudal e artéria cerebelar 

nasal. Sem descrever seu trajeto, caracterizam a presença de um ramos da artéria 

cerebelar caudal chamando de artéria auditiva interna. 

 Nanda (1986) descreve os ramos da artéria basilar em suínos. Um dos mais 

importantes, a artéria caudal do cerebelo, transcorre dorso lateralmente e obliquamente, 

atingindo a superfície dorsal da medula oblonga ao curvar-se medialmente rostral ao 

nervo glossofaríngeo. Segue em relação com o hemisfério cerebelar e o plexo coróide 

do quarto ventrículo e termina ao dividir-se em três ramos cerebelares. Ainda sobre a 

descrição da artéria cerebelar caudal admite que durante seu percurso anastomosa-

se com ramos colaterais adjacentes. Emite ao longo das raizes nervosas dos nervos 

facial e vestibulococlear, um pequeno ramo que transcorre entre as raizes nervosas 
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acima citadas e ascende para curvar-se na superfície dorso-lateral da ponte, e se 

distribuir nas partes ventro-laterais do lobo flocular e paraflocular. Também está unido 

a ponte rostralmente ao nervo facial por um ou dois ramos. A artéria acima descrita 

pode ser denominada de artéria média do cerebelo. 

 Gillilan (1974) descreve para o suíno a artéria cerebelar inferior, originando-

se da artéria basilar em correspondência a ponte, atravessando a raiz do nervo 

abducente; continua lateralmente ao nervo coclear e facial e se distribui na superfície 

caudal e inferior do cerebelo. 

 Ainda comunica o autor que a posição e distribuição desses vasos são 

comparável a artéria cerebelar anterior inferior de outros mamíferos e primatas. 

Nickel et al. (1975) apenas comentam sobre a artéria cerebelar caudal como artéria 

caudal do cerebelo.

 Relativamente à artéria cerebelar rostral, Nanda (1986) escreve que a mesma 

deixa a artéria comunicante caudal próximo a sua terminação e união com a artéria 

basilar e corre dorso-lateralmente. Ela cruza o pilar do cérebro e alcança o espaço 

entre o cerebelo e o colículo caudal, onde emite seus ramos terminais. A artéria rostral 

do cerebelo emite alguns ramos perfurantes em seu percurso; estes ramos suprem 

a formação reticular, o colículo caudal, o pilar do cérebro, o braço da ponte e o nervo 

trigêmeo. A origem da artéria e variável, de tal forma que ela pode surgir na união 

das artérias mesencefálicas ou assimetricamente; a artéria direita surge da artéria 

mesencefálica e a artéria esquerda surge da união das artérias mesencefálicas. Em 

muitos poucos casos a artéria rostral do cerebelo pode sair unilateralmente da artéria 

basilar. Tendo em vista a freqüência e o padrão de origem, a artéria rostral do cerebelo 

é considerada como um ramo da artéria mesencefálica. Isto é substanciado pelo fato 

de que a artéria basilar na região pontina é de calibre menor do que a artéria rostral 

do cerebelo ou da artéria mesencefálica 

 Gillilan (1974) define que as artérias cerebelares superiores São os primeiros 

ramos da artéria basilar e que se originam simetricamente. Elas estendem-
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se circundando o tronco cerebral e se distribuem na porção rostral e dorsal do 

cerebelo. 

 Também Testut (1911) efetua classificação evolutiva (onto e filogenética) das 

artérias cerebrais. Assim, considera que nas fases iniciais do desenvolvimento, a 

artéria carótida interna é a única artéria que leva sangue a massa encefálica; a artéria 

vertebral não existe. No estágio seguinte Os dois ramos caudais da artéria carótida 

interna, que se dirigiam para trás em direção a medula fundem-se em tronco único, 

Ímpar e mediano, constituindo o tronco basilar ou artéria basilar, ao mesmo tempo em 

que surgem as duas artérias vertebrais (minúsculas) caminhando de baixo para cima 

para alcançar a artéria basilar, em correspondência ao limite entre ponte e bulbo. 

 Ferreira (1998) afirma que ambos os antímeros, as artérias carótida comum 

e maxilar interna compõem a formação da rede admirável, que se situa ao lado da 

hipófise onde emite dois curtos troncos o qual o autor denomina artéria carótida do 

encéfalo.

 Oliveira (2004) descreve a rede admirável no javali onde este cita a presença da 

admirável epidural rostral e também faz referência a rede admirável epidural caudal.

Revisão de literatura      
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4 maTerial e méTodo

 Foram utilizados 6 suínos, adultos, higidos, fêmeas com aproximadamente 

20kg,  obtidos de granjas na região da cidade de São Paulo. Eles foram submetidos a 

isquemia encefálica, para estabelecimento de um modelo de AVE nesta espécie.

 Os animais foram avaliados quanto a sua higidez, através de exames clínicos 

(parâmetros de freqüência cardíaca, respiratória, estado de hidratação, aferição da 

temperatura e linfonodos.)

 Os animais eram mantidos em baias com capacidade para quatro animais 

cada com temperatura controlada, sistema de exaustão, bebedouros do tipo chupeta 

e grelha sobre calha para escoamento dos dejetos.

 Três dos animais foram submetidos ao exame de Ressonância Nuclear 

Magnética antes do procedimento de obstrução vascular para estabelecimento dos 

padrões normais das imagens encefálicas, compondo assim nosso grupo controle, 

o qual nos auxiliou na identificação das lesões encefálicas após a execução dos 

protocolos abaixo descritos.

 Utilizou-se dois protocolos de indução a isquemia encefálica, sendo eles 

protocolo I - ligadura temporária das artérias carótidas comum e protocolo II - obliteração 

definitiva da rede admirável epidural rostral com micro esferas de vidro.

 Cada protocolo de indução a isquemia encefálica foi desenvolvido em um 

local sendo que o protocolo I foi desenvolvimento no centro cirúrgico do Canil GRMD 

(Golden Retriveir Muscular Distrofy), do setor de Anatomia dos Animais Domésticos 

e Silvestres da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP e o Protocolo 

II foi desenvolvido com o apoio da equipe de Hemodinâmica do Instituto do Coração 

(Incor/USP), em seu laboratório de Hemodinâmica Experimental, o qual contava 

com todos os equipamentos necessários para o pleno desenvolvimento do protocolo 

proposto.
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4.1

 Realizou-se a pesagem dos animais para cálculo da medicação pré-anestésica 

(MPA) composta por midazolan (5 mg/kg) e cetamina (0,5 mg/kg). Sendo a administração 

da pré-anestesia realizada com auxilio de um extensor com a finalidade de reduzir o 

estresse do animal ocasionada pela conteção física (Figura 1 A e B). Para a aplicação 

foi realizada a assepsia local com solução degermante de polivinilpirrolidona-iodo 

(Povedine Degermante®) seguida de álcool 70%.

 A medicação pré-anestésica consistiu na associação de Cloridrato de Cetamina 

na dose de 5mg/kg, midazolan na dose de 0,5mg/kg e fentanil na dose de 0,005mg/

kg, aplicados por via intramuscular na face caudal do membro pélvico, no músculo 

semimembranoso e/ou semitendinoso. 

 Transcorrido o tempo de latência, os animais foram colocados sobre a mesa 

cirúrgica para tricotomia e assepsia bilateral do dorso das orelhas. Puncionou-se com 

auxilio de um cateter venoso uma veia auricular. Fixou-se este cateter ao dorso da 

orelha com esparadrapo e nele foi acoplada uma torneira de três vias (Tri-way) para 

facilitar a administração de medicamentos concomitantemente a fluido (Figura 2). 

A B
Em A, fotografia demonstrando o método de aplicação da MPA utilizado; em B 
evidenciamos a região na qual a MPA foi aplicada

Figura 1 -

Material e Método      

 PROTOCOlO ANESTéSICO COMUM AOS PROTOCOlOS DE INDUçãO AO 

AVE
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Figura 2 - Fotografia  do dorso da orelha do suíno após punção venosa com 
o cateter devidamente fixado e Tri-way acoplado

 Por meio do acesso venoso, procedeu-se a indução anestésica dos animais 

juntamente com a reposição volêmica, feita com solução de Ringer com lactato no 

volume de 5ml/kg/hora. 

 Após acesso venoso estabelecido iniciou-se administração da indução 

anestésica com Propofol na dose de 3mg/kg. Em seguida a indução vaporizou-se 

lidocaína a 10% na região da laringe para sua desensibilização, este procedimento  

favoreceu a intubação com sonda orotraqueal apropriada para cada animal, auxiliada 

pelo laringoscópio (Figura 3).

 Com o animal intubado iniciou-se a ventilação mecânica com suporte de oxigênio 

na concentração de 100%. Este foi mantido sob ventilação por pressão positiva e  

freqüência respiratória de 16 a 18 ciclos por minuto. 

 A relação do tempo inspiratório/expiratório ficou entre 1:2:1 a 1:3:2. Utilizou-se 

pressão positiva final expiratória (PEEP) de 5cm H2O. 

 Na manutenção anestésica foi utilizado isoflurano em vaporizador calibrado 

com um volume de 1,5%.
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Figura 3 - Fotografia da cavidade oral do suíno durante o processo de 
intubação, auxiliado pelo laringoscópio

 Com o animal em plano anestésico iniciou-se a colocação dos panos de campo 
para iniciou dos protocolos para indução do AVE isquêmico (Figuras 4 e 5).

Figura 4 - Fotografia ilustrando a colocação dos panos de campo no animal 
em plano anestésico antes do inicio do protocolo II de indução ao 
AVE isquêmico

Material e Método      
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Figura 5 - Imagem do panos de campo posicionados deixam exposto apenas 
a região (Trígono femoral) a ser acessada durante o protocolo II

Material e Método      
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 A partir deste ponto teremos procedimentos específicos para cada protocolo 

utilizado.

4.2 PROTOCOlO I - INDUçãO A ISQUEMIA ENCEFálICA

 Foi realizada uma incisão bilateral paramediana na região ventro-lateral do 

pescoço e posteriormente a dissecação para indivialização das artérias carótidas 

comuns direita e esquerda. Após a individualização das mesmas estas tiveram seus 

fluxos interrompidos com o auxilio de fita cardíaca. (Ethicon)

 Obteve-se assim a obliteração das artérias carótidas comuns por um período 

de 60 minutos. Retirou-se a fita cardíaca transcorridos 60 minutos ocasionando a 

reperfusão das artérias carótidas comuns, induzindo assim a isquemia encefálica.

4.3 Protocolo II - Indução a isquemia encefálica

 Foi realizada a punção da artéria femoral, seguindo de sua cateterização. O 

trajeto do cateter para alçar as artérias carótidas internas foi: a. femoral, a. ilíaca, aorta 

abdominal, aorta torácica, arco aortico, tronco braquiocefálico, tronco bicarotideo. A 

partir deste pode- se individualizar as artérias carótidas comuns direita e esquerda.  

Identificou-se então  a artéria carótida interna e assim visualizou-se com auxilio de 

contraste (Telebrix) a rede admirável epidural rostral.

 Com a artéria carótida interna individualizada procedeu-se a infusão de 

aproximadamente 1,0g de micro esferas de vidros de 0,4mm de diâmetro, suspensas 

em solução fisiológica. Esta infusão foi realizada gradualmente, ou seja, cada seringa 

contendo 8ml de solução fisiológica contava um uma aliquota inferior a 0,5ml de micro 

esferas, visto que estas que aliquotas superiores a estes promovem a obstrução da 

luz do cateter quando injetadas de uma única vez.
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 Após a infusão do volume total de esferas o cateter era tracionado para a artéria 

carótida comum.  Realizou-se então uma injeção de contraste para confirmação de 

interrupção de fluxo sanguíneo para a rede admirável. Com esta confirmação repetiu-

se os mesmos procedimentos no antímero oposto.

 Ao termino das obliterações o cateter era retirado, a artéria femoral ligada, 

realizando-se em seguida a sutura da região do trígono femoral onde foi realizada a 

punção.

4.4 PóS OPERATóRIO

 Os animais foram observados durante 4 dias  seguintes do procedimento, 

período no qual receberam analgésicos (cloridrato de tramadol - 2mg/kg com intervalos 

de 12 horas durante  três dias) e antibióticos (Benzilpenicilina benzatina - 40.000 UI/kg 

a cada 48 horas  em duas doses) devido ao trauma cirúrgico.

4.5 DIAGNóSTICO

 Transcorridos 4 dias da execução dos protocolos, os animais foram novamente 

sedados, seguindo a mesma metodologia descrita para a MPA. A indução anestésica 

foi igual à anteriormente descrita. Os animais foram levados ao laboratório de 

Ressonância Nuclear Magnética do Instituto de Física da Universidade de São 

Paulo, que possue um equipamento de Ressonância Nuclear Magnética, modelo 

GyroScan A15,  o qual esta sob a responsabilidade do Prof. Dr. Said R. Rabbani. Este 

equipamento nos permitiu realizar os exames referentes ao diagnóstico do acidente 

vascular encefálico (Figura 6).

Material e Método      
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Figura 6 - Imagem do equipamento de Ressonância Nuclear Magnética do 
laboratório de Ressonância Nuclear Magnética do Instituto de 
Física da Universidade de São Paulo

Material e Método      

 Para a realização das ressonâncias cada animal foi mantido anestesiado  por via 

endovenosa com Propofol (3mg/kg) por infusão continua e monitorada sua freqüência 

respiratória por inspeção visual.

 Após o exame o animal retornava às instalações da Faculdade de Medicina 

Veterinária e Zootecnia da USP e ali era mantido.

 Para a visualização e interpretação das imagens obtidas pela ressonância 

nuclear magnética utilizamos o software DicomWorks versão 1.3.5.



Resultados
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5 resulTados

 Como nosso trabalho consistiu no desenvolvimento de um modelo animal 

para Acidente Vascular Encefálico Isquêmico, as fases da metodologia compuseram 

também parte dos resultados encontrados.             

Resultados

5.1

  

 

 A sistematização das principais estruturas arteriais foi realizada com base nos 

estudos angiográficos realizados anteriormente ao processo de obstrução permanente 

da rede admirável epidural rostral.

 A vascularização arterial do encéfalo tem sua origem a partir do arco aortico, 

local onde emergem o tronco bicarotideo e as artérias subclávias direita e esquerda 

(Figuras 7 e 15).

 O tronco bicarotideo divide-se nas duas artérias carótidas comuns (direita e 

esquerda) que seguem ao longo do pescoço paralelas a traquéia até o ângulo da 

mandíbula onde se ramifica e emite um ramo para a região da sela túrcica, ramo este 

denominado de artéria carótida interna a qual transpõe o osso basoesfenoide através 

do sulco carótico e origina a rede admirável epidural rostral (Figuras 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13 e 17).

 A rede admirável epidural rostral é uma estrutura bilateral que se anastomosam 

medialmente circundando toda a região rostral do infundíbulo hipofisário. Esta conflue-

se originando a artéria carótida cerebral, responsável pela formação do circulo arterioso 

cerebral (Figuras 8, 9, 10, 11 12, 13, 14 e 17).

SISTEMATIZAçãO DAS PRINCIPAIS ESTRUTURAS ARTERIAIS DO 

ENCéFAlO
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 O circulo arterioso cerebral e a estrutura arterial presente na base do encéfalo de 

onde originam-se todas as principais artérias encefálicas, sendo eles: artéria cerebral 

rostral, artéria cerebral média, a artéria cerebral caudal e artéria basilar (Figuras 11,12, 

13, 14 e 17).

 A artéria cerebral rostral inicia-se na porção cranial do circulo arterioso cerebral, 

segue paralela a fissura longitudinal cerebral e ramifica-se nos respectivos bulbos 

olfatórios (Figuras 11, 12 13 e 14).

 A artéria cerebral média também tem sua origem no circulo arterioso arterial, 

contudo esta realiza um trajeto em sentido lateral pela base encefálica e segue 

circundando os hemisférios cerebrais na face convexa (Figuras 11, 12, 13 e 14).

 A região do cerebelo é vascularizada pela artéria cerebral caudal, esta também 

foi originada no circulo arterioso cerebral, porém muito próximo ao ósteo da artéria 

carótida cerebral (Figuras 12 e 13).

 O circulo arterioso cerebral, por sua vez possue um ultimo ramo, ímpar 

denominado de artéria basilar, esta segue uma trajetória sobre sulco basilar (Figura 

13).

 As artérias subclávias emitem um ramo denominado artéria vertebral, a qual 

segue uma trajetória paralela à coluna vertebral em sua porção cervical até próximo 

ao turbérculo nucal (Figuras 7, 15, 16 E 17).

Resultados
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Figura 7 - Angiografia evidenciando a aorta (A), arco aortico (AC), tronco bicarotideo 
(BC), artéria subclávia direita (SC) e artérias carótidas comum (CC)
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Figura 8 - Imagem angiográfica evidenciando a ramificação da artéria carótida 
comum (CC), artéria carótida interna (CI), rede admirável epidural rostral 
(RA), artéria auricular caudal (AC) e artéria occipital (O)
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Figura 9 - Angiografia da região cervical, nos permite identificar: artéria carótida 
comum (CC), artéria carótida interna (CI), rede admirável epidural rostral 
(RA) e a artéria auricular caudal (AC)
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Figura 10 - Angiografia em vista lateral da cabeça. É possível identificar a artéria 
carótida comum (CC), artéria carótida interna (CI), artéria occipital (O), 
rede adimirável epidural rostral (RA) e o tronco linguofacial (lF)
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Figura 11 - Imagem angiográfica em vista lateral do trajeto da artéria carótida interna 
(CI), formação da rede admirável epidural rostral (RA), circulo arterioso 
cerebral (P), artéria cerebral média (CM), artéria cerebral rostral (CR), 
visualiza-se também a artéria occipital (O) e o tronco linguofacial (lF)
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Figura 12 - Nesta angiografia pode-se identificar: artéria carótida interna (CI), rede 
admirável epidural rostral (RA), circulo arterioso cerebral (P), artéria 
cerebral média (CM), artéria cerebral rostral (CR), artéria cerebral caudal 
(CCd) e o primeiro ramo da artéria cerebral rostral (CR) que é a artéria 
oftálmica interna (OI)
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Figura 13 - Angiografia da vascularização encefálica iniciando na artéria carótida 
comum (CC), artéria carótida interna (CI), rede admirável epidural rostral 
(RA), círculo arterioso cerebral (P), artéria cerebral rostral (CR), artéria 
cerebral média (CM), artéria cerebral caudal (CCd), artéria basilar (B) e 
artéria oftálmica interna (OI)
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Figura 14 - Angiografia das artérias cerebrais. Observa-se a artéria cerebral rostral 
(CR), com seus dois ramos a artéria oftálmica interna (OI) e a artéria 
etmoidal interna (EI), também visualiza-se o circulo arterioso cerebral 
(P), a artéria cerebral média (CM), a rede admirável epidural rostral (RA) 
e a artéria carótida interna (CI)
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Figura 15 - Angiografia da artéria vertebral esquerda (V), evidenciando sua origem 
na artéria subclávia (SC)
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Figura 16 - Angiografia da artéria vertebral esquerda (VE) próxima a região do 
tubérculo nucal (TN)

d e

Tn

Ve

Resultados



62

Figura 17 - Angiografia da região nucal que permite observar a presença da artéria 
vertebral direita (VD), artéria occipital (O), artéria carótida interna, rede 
admirável epidural rostral (RA), circulo arterioso cerebral (P), e artérias 
cerebrais rostrais (CR)

d e

Vd

o

Cr
p

ra

CiCi

ra

Resultados



63

5.2 PROTOCOlO I - INDUçãO A ISQUEMIA ENCEFálICA

  Com o animal devidamente preparado, realizou-se uma incisão paramediana 

bilateral da região ventro-lateral do pescoço com cerca de quatro centímetros de 

comprimento cada. Após a incisão da pele o tecido subcutâneo foi divulsionado 

e puderam ser expostos os músculos da porção ventral do pescoço (músculos 

esternotireoide, esternoioide e esternocefálico).

 Observou-se então a bainha carotidea, a qual foi cuidadosamente dissecada 

permitindo visualizar a artéria carótida comum e o nervo vago simpático. Seguiu-se 

o procedimento com a individualização da artéria carótida comum para passagem 

da fita cardíaca (Figura 18). Com a fita cardíaca devidamente posicionada fez-se um 

nó de cirurgião simples, para assim conter o fluxo sanguíneo. Este procedimento foi 

realizado simultaneamente em ambos os antímeros.

Figura 18 - Em A é possível visualizar a artéria carótida comum individualizada e com seu 
fluxo contido pela fita cardíaca. Em B verifica-se a incisão bilateral durante o 
processo de ligadura que dura 60 minutos

a B
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 Transcorridos 60 minutos da obstrução do fluxo sanguíneo os nós foram 

removidos juntamente com a fita cardíaca, conseqüentemente o fluxo foi retomado e 

iniciou-se a sutura de ambos os antímeros.

 Passados 2 ou 3 dias foi observado um desvio facial direito muito evidente no 

plano nasal rostral dos animais submetidos a este procedimento (Figura 19). Esta 

lesão permaneceu durante todo o período que estes animais foram mantidos vivos. 

Contudo nenhuma outra sintomatologia foi observada. 

 No quarto dia após o procedimento cirúrgico estes animais foram conduzidos 

para o exame de ressonância nuclear magnética. Os animais não apresentavam 

lesões evidentes em nenhuma das regiões encefálicas (Figura 20). Ao deparar com 

este resultado, decidiu-se por iniciar um novo protocolo para reprodução de um AVE 

isquêmico em suínos.

Figura 19 - Fotografia da cabeça de um dos animais submetidos ao 
protocolo I, pode-se observar nítido desvio de seu plano nasal 
rostral.
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Figura 20 - Imagens obtidas na ressonância magnética pelos exames de TW1 e TW2 
respectivamente, em ambas observamos homogeinidade da imagem do 
encéfalo

a B

5.3 PROTOCOlO II - INDUçãO A ISQUEMIA ENCEFálICA

 Este segundo protocolo foi estabelecido a partir da não confirmação do 

diagnóstico de lesão encefálica encontrado no protocolo I. Neste protocolo foi realizada 

a obstrução permanente e seletiva da rede admirável epidural rostral. Esta obstrução 

foi feita com o uso de micro esferas de vidros, sendo estas depositadas diretamente 

na artéria carótida interna, imediatamente antes da formação da rede admirável.

 Para a realização deste procedimento foram utilizadas técnicas de cateterismo 

iniciada pela punção da artéria femoral, seguida da sua cateterização (Figura 21). O 

trajeto do cateter para alcançar as artérias carótidas internas foi: a. femoral, a. ilíaca, 

aorta abdominal, aorta torácica, arco aortico, tronco braquiocefálico, tronco bicarotideo, 

artéria carótida comum e artéria carótida interna (Figuras 22, 23 e 24).

 Com a artéria carótida interna individualizada realizou-se a injeção de 

aproximadamente 1,0g de micro esferas, suspensas em 8ml de solução fisiológica 

(Figura 25).
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 Esta infusão foi realizada gradualmente, ou seja, cada seringa contendo 8ml 

de solução fisiológica contava com uma aliquota de aproximadamente 0,2ml de micro 

esferas. Fez-se em média 20 injeções, estas intercaladas com injeções de solução 

fisiológica para a lavagem do interior do cateter, com este procedimento foi possivel 

realizar infusão de todo o volume de micro esferas (Figura 26).

 Após a infusão do volume total de micro esferas o cateter foi tracionado para a 

artéria carótida comum. Realizou-se então uma injeção de contraste para confirmação 

da interrupção do fluxo sanguíneo para a rede admirável (Figuras 27 e 28). Com esta 

confirmação repetia-se os mesmos procedimentos no antímero oposto (Figuras 29 e 

30).

 Ao termino das obliterações o cateter foi retirado, a artéria femoral ligada e 

suturou-se a região do trígono femoral onde a punção foi realizada.

Figura 21 - Em A observamos a artéria femoral isolada e em B esta encontra-se 
com o cateter inserido para realização do procedimento

a

B
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Figura 22 - Imagem fluoroscopica com injeção de contraste a qual nos permite 
observar aorta (A)  e artérias subclavias direita (SD) e esquerda (SE)
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Figura 23 - Observa-se o tronco braquiocefálico (B), o tronco bicarotideo (BC) e 
ambas as artérias carótidas comuns (CC)
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Figura 24 - Angiografia da artéria carótida comum (CC), que nos permitiu identificar 
a origem da artéria carótida interna (CI). Nesta angiografia é possível 
identificar a rede admirável epidural rostral (R)
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Figura 25 - Angiografia realizada após a cateterização seletiva da artéria carótida 
interna (CI), ilustrando a rede admirável epidural rostral (R) e sua 
anastomose (A) com a mesma do antímero oposto
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Figura 26 - Imagem angiográfica lateral evidenciando a ausência de fluxo na artéria 
carótida interna (*) após infusão de micro esferas
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Figura 27 - Imagem angiográfica evidenciando a ausência de fluxo na artéria carótida 
interna esquerda(*) após infusão de micro esferas de vidro
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Figura 28 - Imagem angiografica evidenciando a ausência de fluxo na artéria carótida 
interna (CI) direita após infusão de micro esferas de vidro
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Figura 29 - Angiografia que nos permitiu identificar a cateterização seletiva da artéria 
carótida interna (CI) direita e devido a retenção de contraste na rede 
admirável epidural rostral (R) pode-se confirmar a obstrução da artéria 
carótida esquerda
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Figura 30 - Imagem angiografica mostrando a obliteração parcial da artéria carótida 
interna (CI) direita antes da infusão do total de micro esferas de vidro. 
Percebe-se menor quantidade de contraste na rede admirável epidural 
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 Os animais submetidos a este protocolo, ao retornarem da anestesia 

apresentavam uma hemiplegia direita, dificuldade de deslocamento e não conseguiam 

permanecer em estação sem apoio por mais de um ou dois minutos. Dois dos animais 

se mantiveram vivos, o terceiro animal sofreu ruptura de bexiga o que nos fez 

antecipar a ressonância nuclear magnética (sendo realizada apenas 24 horas após o 

procedimento de infusão das micro esferas). Isto contudo não causou qualquer prejuízo 

ao experimento, visto que neste animal foi diagnosticada lesão de modo semelhante 

aos demais indivíduos do grupo.

 Para a realização do exame de ressonância magnética estes animais foram 

submetidos ao protocolo pré-anestésico  e anestésico sem alterações dignas de 

nota.

 O diagnóstico do exame de ressonância nuclear magnética foi positivo, à 

identificação das áreas com lesão (Figuras 31, 32 e 33). Após definida e comparada 

entre estes três animais, a principal região lesionada, correspondeu a porção esquerda 

do cerebelo, ligeiramente caudal a rede admirável.

  As imagens da ressonância nuclear magnética demonstradas na figura 31 

caracterizam um animal lesado e um animal do grupo controle.

Resultados
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Figura 31 - Imagens de Ressonância Nuclear 
Magnética. Em A observamos o encéfalo 
de um animal controle sem quaisquer tipos 
de lesão. Em B encontramos uma lesão 
(*) próxima a linha mediana no antímero 
esquerdo do cerebelo

A

B

*
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Figura 32 - Ressonância Nuclear Magnética em dois métodos de estudo diferentes sendo A e 
C Controle e B e D animais com lesão(*)

A

C D

B

*

*
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Figura 33 - Imagens mostrando varias lesões (*) no encéfalo dos Suínos submetidos ao Protocolo II de indução 
a Isquemia Encefálica

*

**

*
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7 disCussão

 

 Como apresentado na metodologia de nosso trabalho, este consiste em 

desenvolver um modelo de lesão vasculo-encefálica isquêmica semelhante as lesões 

ocorridas em seres humanos. 

 Para isso inicialmente nos baseamos nas descrições angiológicas pré-

existentes, as quais, nos direcionaram a estabelecer um acesso prático. Este consiste 

na escolha, da artéria carótida comum, presente na região ventro-lateral do pescoço, 

paralela a traquéia. A artéria carótida comum ramifica-se em: artéria carótida interna 

e tronco liguofacial. Entretanto a artéria que desejávamos acessar, seria a artéria 

carótida interna. Esta porém esta apresenta-se disposta medialmente ao ângulo da 

mandíbula, fato este que impediu seu acesso direto, segundo os dados descritos por 

Getty (1986).

 Baseado nas descrições vasculares do encéfalo de suínos delineou-se a 

hipótese de que uma ligadura temporária de ambas artérias carótidas comuns por 

um periodo elevado de tempo (60 minutos) poderia causar a morte de um porcentual 

significativo do tecido nervoso nas regiões próximas aos vasos devido a restrição 

prolongada de Oxigênio (O2) e nutrientes.

 Para nossa surpresa nada ocorreu. Apenas um desvio lateral imediato da face 

à direita foi observado, lesão esta que foi descartada, pelo fato de que estes animais 

não apresentaram quaisquer alterações encefálica ao exame de Ressonância Nuclear 

Magnética.

 Deste ponto em diante constatamos que a obstrução não poderia ser temporária, 

por outro lado o local de acesso que haviamos elegido não atendia nossas necessidades, 

uma vez que uma ligadura permanente junto ao vaso escolhido acarretaria a obstrução 

de inúmeras ramificações das artérias carótidas, os quais vascularizam o encéfalo, a 
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face e demais estruturas da cabeça do animal.

 Com essa informação fez-se necessário o estabelecimento de outra hipótese. 

Esta consiste da obstrução da artéria mais próxima ao encéfalo. Para tanto foi 

necessário o uso de cateter guiado por fluoroscopia.

 Como o exame diagnóstico eleito para diagnóstico foi a ressonância nuclear 

magnética, foi necessário encontrar um material capaz de ocasionar a obstrução do 

vaso e não interferisse nas imagens geradas pela ressonância nuclear magnética. 

Optou-se pela utilização de micro esferas de vidro.

 Como não havia nenhum tipo de relato sobre este procedimento nesta espécie 

animal, muitas questões foram geradas. Todas foram respondidas ao longo do 

estudo.

 O primeiro procedimento realizado de angiografias para sistematizar a 

vascularização encefálica de suínos e determinar se seria possível transpor a rede 

admirável epidural rostral da espécie com o cateter.

 Iniciou-se com a sistematização arterial encefálica pelas artérias carótidas 

comuns. Estas não apresentaram o padrão de origem descrito por Gonzalez y Garcia 

e Gonzalez Alvarez (1929), que consiste na origem independente de cada vaso, 

encontramos em nossos estudos o tronco bicarotideo como origem destas artérias 

carótidas comuns.

 As descrições do comportamento da artéria carótida interna e de suas 

ramificações feitas por Montane e Bourdelle (1920); Baptista (1922); Ellenberger 

e Baum (1943);  Daniel e Prichard (1953); Gonzalez y Garcia e Gonzalez Alvarez 

(1961); Flechsig (1969); Gillilan (1974); Nickel (1981) e Nanda (1986); assemelha-

se a verificada em nosso estudo, contudo é necessário ressaltar que em um exame 

angiográfico vasos de menor calibre não são devidamente visualizados, fator este 

que nos levou sistematizar os componentes artériais visíveis na angiografia, os quais 

permitem a determinação da introdução do cateter.
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 Alguns componentes vasculares descritos por  Mannu (1930); Daniel e Prichard 

(1953); Flechsig (1969) e Nanda (1986); não são visíveis à angiografia, tais como: a 

artéria corioidea rostral, artéria comunicante posterior, artéria maxilar interna, artéria 

anastomótica, artéria oftálmica externa, artéria meningea média, artéria intercarotidea 

caudal entre outras.

 Nickel (1981) descreve que o trajeto da artéria carótida interna a cavidade 

craniana ocorre via pelo forame carotideo. De outra parte Montané e Bourdelle (1920); 

Gonzalez y Garcia e Gonzalez Alvarez (1961) descrevem seu trajeto pelo canal 

carotídeo, fato este também verificado em nossos estudos. Estes diferem entretanto 

das descrições realizadas por Ellenberger e  Baum (1943) que descrevem este trajeto 

via forame lácero caudal. Este vaso foi denominado “artéria do forame lácero” por 

Ask-Upmark (1935) e Tandler (1899).

 De acordo com os autores Montané e Bourdelle (1920); Ellenberger e  Baum 

(1943), Bruni e Zimmerl (1947); Gonzalez y Garcia e Gonzalez Alvarez (1961); 

Schwarze e Schroder (1972); Tandler (1898); De Vriese (1905); De Vriese (1905); 

Mannu (1930); Gillilan (1974); Ferle et al. (1975); Nanda (1986);  Simoens et al. 

(1987) e Scremin (1995) a artéria carótida interna origina uma rede de numerosas 

arteríolas anastomosadas que é denominada rede admirável epidural rostral, segundo 

a Nomina Anatômica Veterinária (2005). A parte Montane e Bourdelle (1920); Mannu 

(1930); Bruni e Zimmerl (1947); Gonzalez y Garcia e Gonzalez Alvarez (1961); Tandler 

(1898); De Vriese (1905); De Vriese (1905); Baptista (1922); Gillilan (1974), referem 

-se a esta estrutura como “rede admirável” (rete mirabile). Já Ellenberger e Baum 

(1943); Seiferle et at. (1975) que a denominam esta estrutura “rede admirável epidural” 

enquanto Crosby e Schnitzlein (1982) utilizam o termo “rete mirabile caroticum”.

 Gillilan (1974) descreve o posicionamento da rede admirável epidural rostral 

como posterior à parede da sela túrcica, esta descrição não foi observada em nosso 

estudo. Neste foi constatado o envolvimento rostro-lateral da região do infundíbulo 

hipofisário, conforme descrição feita por Ferreira (1998).
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 Após a formação da rede admirável epidural rostral, esta se conflue dando 

origem à artéria carótida cerebral, segundo Ellenberger e Baum (1943); Ferreira 

(1998). Daniel e Pricahrd (1953) .Os autores se referem à este do seguimento do 

vaso como um curto tronco de comunicação com o círculo arterioso cerebral.

 O circulo arterioso cerebral é responsável pela emissão das seis principais 

artérias encefalicas, sendo elas: artéria cerebral rostral (direita e esquerda), artéria 

cerebral média (direita e esquerda), artéria cerebral caudal (esquerda e direita) e artéria 

basilar. Esta segue nos suínos em sentido caudal no plano mediano, diferentemente 

da explanação de De Vriese (1905) que afirma que a rede emite apenas dois ramos 

um cranial e outro caudal.

 Nanda (1986) descreve a artéria cerebral rostral como continuação da artéria 

carótida interna em sentido rostral, divergindo do observado nas angiografias que a 

mostram emergindo da extremidade rostral do circulo arterioso cerebral. A descrição 

deste trajeto soma-se a sistematização observada em nosso experimento.

 De outra parte Gillilan (1974) e Nanda (1986) descreve uma das ramificações 

da artéria cerebral rostral denominado artéria etmoidal interna, segmento vascular 

que acompanha o nervo olfatório. 

 A parte Baptista (1922) descreve a artéria cerebral média como ramo colateral 

da carótida interna. Este anastomosa-se à artéria cerebral rostral, fato não confirmado 

por nós. Porém seu trajeto soma-se as nossas observações, ou seja este ramo  

distribui-se na face convexa do hemisfério cerebral.

 Montane e Bourdelle (1920) descrevem claramente o comportamento da 

artéria cerebral caudal enquanto que Mannu (1930) descreve mais claramente outras 

estruturas nervosas presentes no trajeto deste vaso, resultado este encontrado no 

material examinado.

 Particularmente Montane e Bourdelle (1920) descrevem o trajeto da artéria 

basilar como formadora de um tronco que fornece os ramos cerebelares craniais 
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e caudais mais importantes. Por outro lado Gillilan (1974) descreve as artérias 

cerebelares superiores como sendo os principais ramos da artéria basilar. Estas  

descrições que muito auxiliam no entendimento das áreas de lesão encontradas nos 

animais submetidos ao protocolo II de indução a isquemia encefálica. 

 No tocante as artérias vertebrais, não foi possível pela angiografia estabelecer 

seu comportamento junto a artéria occipital e ao encéfalo, uma vez que quando esta 

era seletivada para a infusão de contraste, o mesmo não apresentava progressão 

além da região atlanto-occipital. Esta característica vascular foi descrita por De Vriese 

(1905) que referiu-se ao adelgassamento deste vaso na proximidade da cavidade 

craniana.

 Com a conclusão da sistematização pudemos estabelecer que o cateter seria 

conduzido até a artéria carótida interna, pois ao ultrapassarmos este vaso iriamos 

nos deparar com a rede admirável epidural rostral, o que impediria a transposição do 

cateter.

 A infusão das micro esferas mostrou-se eficiente, pois impediu a progressão 

do contraste para os vasos encefálicos.

 Após quatro dias estes animais foram conduzidos a ressonância nuclear 

magnética, que evidenciou áreas de lesão na região do cerebelo, estrutura esta  

vascularizada pelos ramos cerebelares oriundos da artéria basilar. 

 Assim, o modelo proposto foi estabelecido.
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 Do que acabamos de expor, podemos concluir que:

 1. O suíno é um modelo animal viável e possível de utilização para o objetivo 

proposto.

 2. Dentre os protocolos testados o protocolo II - obliteração definitiva da rede 

admirável epidural rostral, apresentou-se mais efetivo.

 3.  A rede admirável epidural rostral exerce um papel muito importante na 

prevenção a este tipo de intercorrência, Acidentes Vasculares Encefálicos, de origem 

natural nos suínos.

 4. Com o estabelecimento deste modelo poderemos avançar em estudos 

terapêuticos para os Acidentes Vasculares Encefálicos Isquêmicos.

 5. A sistematização arterial encefálica baseado no estudo angiográfico, nos 

permite afirmar que a vascularização encefálica deriva inicialmente do tronco bicarotideo 

e das artérias subclávias. A partir do tronco bicarotideo temos respectivamente, artéria 

carótida comum, artéria carótida interna, rede admirável epidural rostral, artéria carótida 

cerebral, círculo arterioso cerebral de onde se originam as quatro principais artérias 

encefálicas, artéria cerebral rostral, artéria cerebral média, artéria cerebral caudal e 

artéria basilar. Podemos ainda evidenciar e existência de dois ramos cerebrais oriundos 

da artéria cerebral rostral, sendo a artéria oftálmica interna, o primeiro ramo e a artéria 

etmoidal interna o segundo ramo.

7 ConClusÕes 
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