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RESUMO 

BIASI, C. Aspectos comparativos entre os tipos de vascularização ventricular e 
do nó sinoatrial em coração de cães. [Comparative aspects among the 

vascularization types of both ventricular and sinoatrial node in dogs]. 2012. 62 f. Tese 
(Doutorado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. 
 

Utilizamos nesta pesquisa 40 corações de cães adultos, 17 machos e 23 fêmeas, de 

idades variadas, que não portavam macroscopicamente nenhuma afecção cardíaca. 

Os corações tiveram as artérias coronárias injetadas, separadamente, com 

Neoprene Látex 450, corado com pigmento vermelho, e posteriormente dissecados. 

Em todas estas preparações verificamos que na vascularização dos ventrículos 

predominava a artéria coronária esquerda que fornecia os ramos interventriculares 

paraconal e subsinuoso. Já, a região ocupada pelo nó sinoatrial ficava mais 

frequentemente (17 vezes – 42,5%) na dependência do ramo proximal atrial 

esquerdo ou de colateral deste vaso, oriundo do ramo circunflexo esquerdo, ou 

deste vaso associado ao ramo distal atrial direito (8 vezes – 20%), procedente do 

ramo circunflexo direito. Com menor frequência (14 vezes – 30%), a área tomada 

pelo nó sinoatrial, encontramos apenas colaterais do ramo circunflexo direito, mais 

exatamente somente o ramo distal atrial direito (10 vezes – 25%), apenas o ramo 

proximal atrial direito (3 vezes – 7,5%) ou ainda exclusivamente o ramo intermédio 

atrial direito (1 vez – 2,5%). Em um único caso (1 vez – 2,5%) no território do nó 

sinoatrial observamos apenas colateral do ramo circunflexo esquerdo, isto é o ramo 

distal atrial esquerdo. A análise destes resultados permite concluir, que nesta 

espécie não existe qualquer tipo de relação entre o tipo de vascularização dos 

ventrículos e a irrigação do nó sinoatrial.  

 

 

 

Palavras-chave: Vascularização cardíaca. Sistema de condução. Caninos. 
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ABSTRACT 

BIASI, C. Comparative apects among the vascularization types of both 
ventricular and sinoatrial node in dogs. [Aspectos comparativos entre os tipos de 

vascularização ventricular e do nó sinoatrial em coração de cães]. 2012. 62 f. Tese 
(Doutorado em Ciências). Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. 
 
 

In this research we analyzed 40 hearts of adult dogs, males and females with 

different ages, which had no cardiac disease. The hearts had the coronary arteries 

inject using Neoprene Latex 450, stained by red pigment and then were dissected. In 

the ventricular vascularization the left coronary artery was predominant and it gave 

rise to the branches paraconal interventricular and subsinuous. The region occupied 

by the sinoatrial node was most frequently (17 times – 42.5%) in the dependence of 

the left atrial proximal branch or in the collateral of that vessel, coming from the left 

circumflex branch, or this vessel associated to the right atrial distal branch (8 times – 

20%). With less frequency (14 times – 30%), in the area occupied by the sinoatrial 

node, we found only the collaterals of the right circumflex branch, rather only the right 

atrial distal branch (10 times – 25%), only the right atrial proximal branch (3 times – 

7.5%) or exclusively through the right atrial intermediary branch (1 time – 2.5%). In 

just one case (Once – 2.5%) in the area of the sinoatrial node we observed only the 

collateral of the left circumflex branch, i.e. the left atrial distal branch. According to 

our results we concluded that in this specie there are no relation between the type of 

vascularization of the ventricles and the irrigation of the sinoatrial node.  

  

 

 

Keywords: Cardiac vascularization. System of conduction. Canine. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Inúmeras pesquisas morfológicas tem contribuído de várias maneiras para o 

atual progresso da cardiologia, em especial, no que se refere a nutrição do coração. 

Na realidade, o significativo desenvolvimento da cardiologia ocorreu, em 

grande parte, graças aos conhecimentos obtidos com estudos de natureza 

comparativa que, por sua vez, contaram com a utilização de animais para realização 

de importantes trabalhos. 

Esta circunstância confere um interesse acentuado a todos os esforços 

tendentes a obter um aprofundado conhecimento anatômico da morfologia cardíaca, 

sob o ponto de vista comparativo, que possa proporcionar ao pesquisador condições 

para eleger a espécie mais adequada para a investigação das inúmeras dúvidas, 

ainda existentes. 

Por sua vez, o conhecimento, cada vez, mais precioso da vascularização 

cardíaca justifica-se não só em decorrência da importância assumida pelas 

intervenções destinadas a proporcionar uma melhor vascularização do miocárdio, 

mas sobretudo, por oferecer os subsídios indispensáveis à interpretação das 

afecções relacionadas ao comportamento da rede circulatória do coração. 

Como considerado por Banchi (1904), inicialmente na vascularização do 

coração dos mamíferos identifica-se um sistema coronariano direito e um sistema 

coronariano esquerdo, constituídos por um tronco atrioventricular direito e outro 

esquerdo que tendem a se encontrar pelas extremidades, definindo um círculo 

arterial horizontal e também por dois troncos arteriais interventriculares, que 

configuram um círculo arterial vertical, perpendicular ao primeiro, cujos vasos 

convergem para um encontro na região apical do coração. Baseado nisto, ficou 

demonstrado que existem três tipos fundamentais de irrigação cardíaca nos 

mamíferos, isto é: equilibrado; o predominantemente direito e o predominantemente 

esquerdo; segundo o desempenho de cada uma das artérias coronárias na irrigação 

dos ventrículos. 
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Sabendo-se, entretanto que a nutrição do território ocupado pelo nó sinoatrial, 

localizado junto a desembocadura da veia cava cranial no átrio direito, pode ficar na 

dependência de colateral oriundo apenas de uma artéria coronária ou de ambas, é 

de grande importância estabelecer qual a relação existente entre a procedência 

destes vasos e o tipo de vascularização do miocárdio ventricular, para verificar se os 

vasos que nutrem o marcapasso do coração (nó sinoatrial) partem da artéria 

coronária que detêm ou não, o predomínio da vascularização ventricular. 

Com isto, considerando a importância funcional do nó sinoatrial, acreditamos 

que os resultados agora observados serão fundamentais no estabelecimento do 

valor relativo de cada artéria coronária na nutrição do coração de cães, e assim 

encontrar novos parâmetros que permitam melhor definir nos mamíferos os tipos de 

vascularização cardíaca e conhecimento indispensável para o desenvolvimento da 

Anatomia Comparativa. 

Gostaríamos de destacar, que este trabalho representa uma continuidade da 

linha de pesquisa desenvolvida no Departamento de Cirurgia no Setor de Anatomia 

dos Animais Domésticos e Silvestres, da Faculdade de Medicina Veterinária e 

Zootecnia da Universidade de São Paulo, que teve seu início em 1935, com as 

pesquisas de Erhart, que analisou o comportamento das artérias cardíacas dos 

ofídios. 
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2 OBJETIVOS 

  

2.1 Objetivo Geral 

 

Avaliar a interdependência da vascularização dos átrios em relação aos 

ventrículos, para saber se o predomínio de uma das artérias coronárias na irrigação 

dos ventrículos corresponde ao predomínio de colaterais desta coronária na 

irrigação do nó sinoatrial. 

 

2.2 Objetivo Específico 

 

Estudar a relação existente entre irrigação do nó sinoatrial e a vascularização 

dos ventrículos de corações de cães, mediante canulação e injeção das artérias 

coronárias com 4ml de Neoprene látex 450 corado em vermelho ou preto e 

posteriormente dissecadas com auxílio de lupa de 10 aumentos Wild, com o 

propósito de conhecer a participação real de cada uma das coronárias na nutrição 

dos ventrículos cardíacos e do nó sinoatrial. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 A importância da participação de cada uma das artérias coronárias como vias 

de oferta e distribuição de sangue destinado à nutrição do coração pode variar 

segundo as espécies, raças e mesmo com os indivíduos, sendo possível 

caracterizar diferentes tipos de irrigação cardíaca, segundo a parte que cabe a cada 

um destes vasos no desempenho desta função (BORELLI, 1998). 

 Banchi (1904) analisando corações humanos e utilizando como critério a 

origem da artéria que se incumbe principalmente da nutrição da face “póstero-

direita” do coração, descreve três tipos fundamentais de irrigação, isto é, o 

equilibrado, o direito e o esquerdo. No primeiro caso a artéria coronária direita 

fornece o ramo interventricular “póstero-direito” terminal, e assim divide com a 

coronária esquerda a irrigação da face “póstero-direita” do coração. No tipo direito a 

artéria coronária direita, muito desenvolvida, depois de ceder a artéria 

interventricular “póstero-direita” alcança o sulco interventricular percorrendo até a 

margem “póstero-esquerda” do coração. Finalmente, no tipo esquerdo, a artéria 

coronária direita apresenta-se pouco desenvolvida e termina após ultrapassar a 

margem “antero-direita” do coração, cabendo à artéria coronária esquerda a 

irrigação de quase toda a face “póstero-direita” do órgão. 

 Na literatura especializada encontramos inúmeros pesquisadores como James 

(1960); Oliveira (1971); Blunk e DiDio (1971); Hromada et al. (1971) e Kronzon et al. 

(1974); entre outros, que utilizando diferentes técnicas, tem procurado caracterizar 

segundo, ou não, os critérios apresentados por Banchi (1904), os tipos de 

vascularização arterial do coração humano, pela importância destes conhecimentos. 

 O mesmo poderíamos dizer vem acontecendo em relação a outras espécies e 

nesse sentido gostaríamos de destacar que no Setor de Anatomia da FMVZ - USP, 

nos últimos anos, vários trabalhos tem contemplado estudos sobre a origem e 

distribuição do ramo interventricular subsinuoso, nos mamíferos domésticos 

(BORELLI et al., 1969; BORELLI; SANTIS PRADA, 1970; BORELLI; FERNANDES 
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FILHO, 1970; BORELLI et al., 1971; BORELLI; ANDRETTO; BOCALETTI, 1972; 

ANDRETO et al., 1973; BORELLI et al., 1974; BORELLI, et al., 1978) e também 

examinado o comportamento dos Ramos circunflexo direito e esquerdo, bem como 

dos ramos interventricular paraconal e subsinuoso, buscando assim melhor 

caracterizar os tipos de irrigação cardíaca que ocorre em algumas espécies como no 

macaco prego (BORELLI et al., 1975), na cobaia (FERNANDES et al., 1978), em 

coelho (BORELLI et al., 1978), no caprino (BORELLI, A. et al., 1978) e na baleia 

Minke (PEREIRA; BORELLI, 1988). 

 Na literatura que agora tivemos a oportunidade de examinar encontramos 

também informações genéricas de que o tipo de irrigação cardíaca equilibrada 

encontra-se nos eqüídeos e suídeos, e na metade dos espécimes de gatos 

(MARQUES, 1962), enquanto o tipo esquerdo, com grande preponderância da 

artéria coronária esquerda, aparece nos bovídeos, caprídeos e ovídeos como na 

maioria dos ruminantes (CANDAELE; GHYS, 1958), e ainda no cão e em cerca de 

50% dos gatos (MARQUES, 1962), embora com menor participação da artéria 

coronária esquerda. 

 Já, na escala zoológica o tipo equilibrado é registrado como de ocorrência nos 

primatas e cetáceos, se bem que nestes animais são descritos também casos do 

tipo direito ou esquerdo (TRUEX et al., 1961), enquanto o tipo esquerdo surge como 

próprio dos cervicórneos, dos antilopíneos e dos bovídeos (VAN DER STRAETEN, 

1959) e o tipo direito, mais raro, é descrito como acontecendo no leão, girafa 

(MARQUES, 1962) e também nos ofídios (ERHART, 1935). 

 Em especial nos cães, o ramo interventricular subsinuoso aparece como 

continuação direta do ramo circunflexo esquerdo (MOORE, 1930; LÜCKE, 1955) 

afirmativa esta registrada em tratados de Anatomia Veterinária (KOCK, 1963; 

SCHWARZE; SCHRÖDER, 1970) e mesmo nos compêndios reservados a Anatomia 

do cão (BOURDELLE et al., 1953; EVANS, 1993) fazendo exceção os autores que 

dedicando-se à Anatomia Topográfica do cão (ELLENBERGER; BAUM, 1891; 

BRADLEY, 1935) que consideram o ramo interventricular subsinuoso como 

continuação direta do ramo circunflexo direito. 
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 De outra parte, Andretto, Borelli e Fernandes Filho (1973) baseado no exame 

de 250 corações, compreendendo 180 animais de raça definida e 70 animais sem 

raça definida, de diferentes e não conhecidas idades, informam também que o ramo 

interventricular subsinuoso apresenta-se em alguns casos como continuação direta 

do ramo circunflexo direito (6 vezes – 2,4% ±0,9), correspondente a 3 machos e 2 

fêmeas pertencentes a raça Pequinês, e a 1 fêmea da raça Pastor Alemão. Nos 

outros casos (97,6% ±0,9) o ramo interventricular subsinuoso aparece como 

contribuição direta do ramo circunflexo esquerdo. 

 Em trabalho recente, Oliveira et al. (2011) analisaram 30 corações de cães, 

sem raça definida de ambos os sexos, e observaram que em 96,7% dos casos a 

predominância da vascularização ventricular ficava na dependência da artéria 

coronária direita, ou seja, o ramo interventricular subsinuoso aparece como 

continuação direta do ramo circunflexo esquerdo.  

 Quando ao nó sinoatrial, depois da descoberta de Keith e Flack (1907), 

inúmeros pesquisadores (LEWIS et al., 1910; COHN et al., 1912; ROTHBERGER; 

SCHERF, 1926; CONDORELLI, 1929; CHIODI, 1957; JAMES, 1962; SCHALLER, 

1962) estudaram os aspectos histológicos e a localização do nó sinoatrial, em 

corações de cães, informação indispensável para a realização da pesquisa ora 

proposta, sendo que, dentre eles, James (1962) e Schaller (1962) esclareceram com 

exatidão que o nó sinoatrial encontra-se subepicardicamente situado na face atrial 

do átrio direito, em correspondência ao sulco terminal. 

 Pela importância do assunto, também a irrigação do nó sinoatrial foi motivo de 

inúmeras pesquisas. Assim, Kisch
1
 (1962, apud SCHALLER, 1962) registrou que 

todos os vasos da área ocupada pelo nó sinoatrial, visíveis macroscopicamente, 

partem da artéria coronária direita e, somente 1 vez, a nuitrição do tecido nodal ficou 

dependente de colateral do ramo circunflexo da artéria coronária esquerda. 

  

1
KISCH, B. apud SCHALLER, O. Die arterielle Gefässversorgung des Erregungsleitungs-systems des 

Herzens bei einigen Saugetieren. I. Die arterielle Gefassversorgung des Nodus sinu atrialis beim 

Hund (Canis familiaris). Morphologycal Journal Biology, v. 102, n. 4, p. 508-540, 1962. 
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 Meek et al. (1929) observando 53 corações clarificados, depois de terem sido 

injetadas as artérias coronárias com massa de sulfato de bário verificaram que a 

nutrição do nó sinoatrial dependia 45 vezes do ramo intermédio atrial direito e, 8 

vezes, do ramo proximal atrial esquerdo. Informaram ainda que a existência de um 

anel arterial ao redor da desembocadura da veia cava cranial, era constituído por 

anastomoses em, 39 vezes, entre o ramo intermédio atrial direito e o ramo proximal 

atrial esquerdo, 4 vezes entre o ramo intermédio atrial direito e o ramo proximal atrial 

direito, 2 vezes somente pelo ramo intermédio atrial direito e 8 vezes exclusivamente 

pelo ramo proximal atrial direito. Quando um só vaso formava o citado anel, Meek et 

al. (1929), confirmaram, ainda, outras anastomoses com a participação de ramos 

daartéria coronária oposta, concluindo assim que o sistema pode ficar nutrido, direta 

ou indiretamente, por ambas as coronárias. 

 Moore (1930), examinando 63 corações de cães, radiograficamente após 

terem sido as colaterais das artérias coronárias, injetadas com suspensão de sulfato 

de bário em gelatina, evidenciou que a irrigação do nó sinoatrial mais importante era 

feita pelo ramo distal atrial direito encontrado, ainda, numerosas anastomoses deste 

vaso com os ramos atriais esquerdos, proximal e distal e com o ramo proximal atrial 

direito, na região do tecido nodal. 

 Pianetto (1939), estudando 31 corações de animais de tipo constitucional, 

peso, idade e raças diferentes, a custa de exames radiográficos das artérias 

coronárias injetadas com mistura radiopaca corada, observou que o nó sinoatrial é 

nutrido pela artéria coronária direita, ramo distal atrial direito, e também pelo ramo 

proximal atrial esquerdo em 75% dos casos. 

 Kazzaz e Shanklin (1950) injetaram com acetato de vinil, as artérias e veias 

cardíacas de 29 corações de cães machos e fêmeas, de diferentes raças e idades, e 

depois submetidos estes órgãos a corrosão, descreveram de maneira genérica, que 

o ramo distal atrial direito, presente em 96% dos preparados anatômicos, dirigiram-

se ao nó sinoatrial. 

 Halpern (1954), investigando a irrigação do nó sinoatrial em 107 corações, 

após injetar as artérias coronárias com látex, acetato de vinil ou “nylon” e submeter 
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os órgãos ao processo de diafanização de Spalteholz modificado e à técnica de 

glicerina, sendo 6 deles mantidos “in situ” e dissecados, após injeção de látex, 

apresenta as seguintes conclusões: 

a) em 107 corações, o nó sinoatrial é nutrido graças a 3 fontes, artéria coronária 

direita (via ramo atrial dorsal direito), artéria coronária esquerda (via ramo atrial 

ventral esquerdo) e artéria mamária interna direita (via artéria pericárdico-frênica); 

b) em 90 preparações, a artéria da crista é vista a nascer do ramo atrial dorsal 

direito, vaso que nutre a crista terminal, a área circunvizinha bem como o nó 

sinoatrial; 

c) em 6 casos, a artéria da crista apresenta dupla origem e, nestas condições, a 

secção da crista terminal, na junção cavo-auricular e a porção superior do nó tem a 

nutrí-las o ramo da artéria atrial ventral esquerda, enquanto a parte da crista próximo 

a veia cava caudal e o segmento inferior do nó sinoatrial são irrigados por intermédio 

do ramo da artéria atrial dorsal direita; 

d) em 10 corações a artéria da crista origina-se exclusivamente, do ramo da artéria 

atrial ventral esquerda para servir o nó sinoatrial; 

e) em apenas 1 oportunidade a artéria da crista é representada pelo ramo da artéria 

atrial ventral direita; 

f) o nó sinoatrial mostra-se ricamente irrigado, às custas de abundantes 

anastomoses. 

 Lücke (1955), tratando da irrigação do coração, em 36 cães de diversas raças, 

mediante injeção das artérias e veias com “Plastoid”, informa, genericamente, que o 

ramo distal atrial direito distribui-se a maior parte pela parede do átrio direito, 

cedendo também colaterais as desembocaduras das veias cavas cranial e caudal, 

sendo que o vaso endereçado a veia cava cranial pode nascer diretamente do ramo 

circunflexo direito. 

 James (1962), estudando a anatomia do nó sinoatrial em 118 corações de 

cães com diferentes métodos, isto é, dissecação (50 órgãos), coronarioangiografia 
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(40 casos), injeção das artérias coronárias com Vinilite, seguida de corrosão (20 

preparações) e exame histológico (8 peças), registrou: 

a) a artéria responsável pela irrigação do nó sinoatrial originou-se, em mais de 

90% das preparações, do terço distal da artéria coronária direita, caracterizando, 

praticamente, o ramo terminal deste vaso; 

b) esta função é desempenhada, em aproximadamente 10% dos corações, pelo 

ramo proximal da artéria cornária esquerda (ramo circunflexo); 

c) ligada a artéria principal do nó sinoatrial, as contribuições anastomóticas da 

região tornam-se mais evidentes; 

d) as anastomoses confluem para ele a partir de quatro fontes, isto é, do ramo 

intermédio e proximal atrial da artéria coronária direita, do ramo proximal atrial da 

artéria coronária esquerda (ramo circunflexo), e de 1 vaso de tamanho variável e 

origem não determinada, similar ao descrito, no rato, por Halpern (1955), como 

oriundo da artéria mamária interna. 

 Schaller (1962), examinando a topografia do nó sinoatrial e vasos a ele 

endereçados, em 9 corações retorados de cães adultos, de várias idades e, na 

maioria dos casos de raças não definidas, após injeção das artérias coronárias de 

alguns órgãos com “Plastoid” e, de outros, com látex, e identificou 6 tipos de 

irrigação, resumidas nos itens que seguem: 

a) o suprimento sanguíneo da área ocupada pelo nó sinoatrial, em 7 das 

preparações, acha-se na dependência do ramo distal atrial direito, e quando isso 

acontece, o ramo proximal atrial esquerdo atinge, por 2 vezes, a porção dorsal do 

citado nó; 

b) a região do nó sinoatrial em 2 peças é alcançada apenas pelo ramo proximal 

atrial esquerdo; 

c) anastomoses entre colaterais dos ramos distal atrial direito e proximal atrial 

esquerdo foram encontradas 5 vezes. 
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 Fernandes Filho e Borelli (1966), verificando o comportamento dos vasos 

destinados ao nó sinoatrial em 63 corações de cães adultos (40 machos e 23 

fêmeas), de diferentes idades e raças não definidas, depois de injetar as artérias 

coronárias com solução de gelatina a 15%, coradas pelo cinábrio, valendo de 

dissecação (46 casos) e de diafanização pelo processo de Spalteholz (17 órgãos), 

chegaram as seguintes conclusões: 

a) em 56 preparações (88,88 ± 3,96), o nó sinoatrial recebe nutrição da artéria 

coronária direita, vale dizer, 35 vezes (55,55% ± 6,26), unicamente do ramo distal 

atrial direito, o qual surge, todavia, associado ao ramo proximal atrial esquerdo, 20 

vezes (31,74% ± 5,86) e ao ramo proximal atrial direito, 1 vez (1,58% ± 1,57); 

b) em 7 peças (11,11% ± 3,96), o citado nó é suprido apenas pelo ramo proximal 

atrial esquerdo; 

c) anastomoses arteriais, com participação de vasos responsáveis pela irrigação 

do território ocupado pelo nó sinoatrial, ocorrem entre colaterais dos ramos distal 

atrial direito e proximal atrial esquerdo, em pleno sulco terminal e, também, fora 

dele, na parede da veia cava cranial; 

d) a presença isolada de contribuição da artéria coronária direita ou da esquerda 

e a ocorrência simultânea de vasos cedidos por ambas, no que toca ao fornecimento 

de sangue para a região do nó sinoatrial, não envolvem diferença estatisticamente 

significante, quanto ao sexo. 

 Andretto (1972), analisando o suprimento sanguíneo do território tomado pelo 

nó sinoatrial em 50 corações de cães da raça Pastor Alemão, de diferentes e não 

conhecidas idades, 38 machos e 12 fêmeas, mediante injeção das artérias 

coronárias com solução de gelatina a 10%, coradas pelo cinábrio, seguido de 

diafanização pelo método de Spalteholz, tendo sido, em 8 casos, antes do estudo 

anatômico, os ramos distal atrial direito e proximal atrial esquerdo foram submetidos 

a ligadura cirúrgicas seguidos de exames eletrocardiográficos, apresenta as 

seguintes conclusões: 
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a) a irrigação arterial do território ocupado pelo nó sinoatrial ocorria, em 26 

órgãos (52% ± 7,1), exclusivamente através de colaterais oriundas do ramo 

circunflexo direito e, em 1 peça (2% ± 2,0), somente a contribuição do ramo 

circunflexo da artéria coronária direita, melhor especificando, ela dependia, 21 vezes 

(42% ± 7,0) apenas do ramo distal atrial direito; 5 vezes (10% ± 4,2), do ramo 

proximal atrial direito associado, 4 vezes (8% ± 3,8), ao ramo intermédio atrial direito 

e, 1 vez (2% ± 2,0), ao ramo distal atrial direito e 1 vez (2% ± 2,0), unicamente do 

ramo intermédio atrial direito; 

b)  em 13 preparações (26% ± 6,2), a área do nó recebe colaterais fornecidas 

pelos ramos circunflexo direito e circunflexo da artéria coronária esquerda, ou seja, 

os ramos distal atrial direito e proximal atrial esquerdo; 

c) em 10 casos (20% ± 5,6), a região tomada pelo tecido nodal foi servida 

somente por colaterais do ramo circunflexo da artéria coronária esquerda, vale dizer, 

9 vezes (18% ± 5,4) através do ramo proximal atrial esquerdo e, 1 vez (2% ± 2,0), 

pelo ramo intermédio atrial esquerdo; 

d) quanto as anastomoses entre colaterais dos vasos responsáveis pela nutrição 

do nó sinoatrial, em número de 62 as mesma envolveram 22 vezes, os ramos distal 

atrial direito e proximal atrial esquerdo, 10 vezes, os ramos distal atrial direito e distal 

atrial esquerdo, 9 vezes, os ramos proximal atrial esquerdo e intermédio atrial 

esquerdo, 5 vezes, os ramos proximal atrial esquerdo e distal atrial esquerdo; 3 

vezes, os ramos distal atrial direito e intermédio esquerdo, 2 vezes, os ramos distal 

atrial direito e proximal atrial direito, 1 vez, os ramos proximal atrial direito e 

intermédio atrial esquerdo, 1 vez, entre os ramos proximal atrial esquerdo e 

ventricular direito, e em alguns animais, ressalta-se, as anastomoses ficavam 

restritas a colaterais de um mesmo vaso, como verificou-se em 2 casos com o ramo 

proximal atrial direito, 1 vez com o ramo intermédio atrial direito e 1 vez com o ramo 

intermédio atrial esquerdo; 

e) existem diferenças estatisticamente significantes, por volta de 5%, 

relativamente aos sexos, ao considerarmos na irrigação do nó sinoatrial a 

participação de vasos originados apenas do ramo circunflexo direito ou do ramo 
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circunflexo da artéria coronária esquerda e da artéria coronária esquerda, o mesmo 

ocorre em corações em que, simultaneamente, colaterais desta e de um dos ramos 

acima citados desempenha tal função. 

 Fernandes Filho et al. (1975) pesquisando em 40 corações de cães da raça 

Pequinês, 22 machos e 18 fêmeas de diferentes e não conhecidas idades, a 

irrigação do nó sinoatrial, depois de injetar as coronárias, com solução de gelatina a 

15% corada pelo cinábrio, valendo-se, posteriormente da diafanização pelo processo 

de Spalteholz, chegaram as seguintes conclusões: 

a) o território ocupado pelo nó sinoatrial, nesta raça encontrou-se mais 

frequentemente, 34 vezes (85% ± 5,6) suprido por colaterais oriundos da artéria 

coronária direita, ou seja, 26 vezes (65% ± 7,5) exclusivamente pelo ramo distal 

atrial direito e 8 vezes (20% ± 6,3) apenas pelo ramo intermédio atrial direito, 

identificado como vaso simples (15% ± 5,6) ou duplo (5% ± 3,4); 

b) a região do nó apresentou-se, em algumas preparações, 4 vezes (15% ± 5,6), 

irrigado por colaterais originárias de ambas as coronárias, mais exatamente, do 

ramo proximal atrial esquerdo associado, 3 vezes (7,5% ± 3,9) ao ramo distal atrial 

direito e 1 vez (2,5% ± 2,5) ao ramo intermédio atrial direito; 

c) a área onde o nó sinoatrial encontrou-se localizada recebe em poucos casos, 2 

vezes (5% ± 3,4), somente colateral da artéria coronária esquerda, isto é, o ramo 

proximal atrial esquerdo. 

d) anastomoses arteriais com participação de vasos implicados no suprimento 

sanguíneo do nó sinoatrial foram assinaladas 13 vezes, em 12 corações (30% ±7,2), 

envolvendo os seguintes vasos: ramos distal atrial direito e proximal atrial esquerdo 

– 9 vezes; ramos intermédio atrial direito e proximal atrial esquerdo – 2 vezes; ramos 

proximal atrial direito e distal atrial direito – 1 vez; contribuições do próprio ramo 

proximal atrial esquerdo – 1 vez;  

 Amaral et al. (1985) examinando a nutrição da região ocupada pelo nó 

sinoatrial em 30 corações de cães da raça Dobermann, 22 machos e 8 fêmeas, 

jovens e adultos, mediante injeção das artérias coronárias com gelatina a 10% 
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corada pelo cinábrio e diafanização pela técnica de Spalteholz, chegou as seguintes 

conclusões: 

a) a nutrição do tecido nodal nestes animais ocorreu, mais frequentemente, isto é, 

28 vezes (93,3% ± 4,5), apenas por colaterais oriundas do ramo circunflexo direito, 

vale dizer, 27 vezes (90% ± 5,5) somente pelo ramo distal atrial direito e 1 vez (3,3% 

± 3,3) exclusivamente pelo ramo intermédio atrial direito; 

b) em poucos casos, 2 vezes (6,7% ± 4,5) a irrigação do área tomada pelo nó foi 

proveniente de colaterais originadas do ramo circunflexo direito e da artéria 

coronária esquerda, ou seja, pelos ramos distal atrial direito e proximal atrial 

esquerdo; 

c) anastomoses arteriais de que participam colateriais dos vasos responsáveis pela 

irrigação do nó sinoatrial ocorrem: 9 vezes entre os ramos distal atrial direito e 

proximal atrial esquerdo; 3 vezes entre os ramos distal atrial direito e distal atrial 

esquerdo; 2 vezes entre os ramos proximal atrial direito e proximal atrial esquerdo; 1 

vez entre os ramos proximal atrial direito e distal atrial direito e 1 vez entre os ramos 

distal atrial direito e ventricular direito; 

d) não existiu diferença estatisticamente significante, ao nível de 5%, 

relativamente ao sexo, quando se considerou na irrigação do nó sinoatrial de 

animais da raça Dobermann a participação de vasos procedentes apenas do ramo 

circunflexo direito, bem como, nos casos em que a estes se associaram colaterais 

da artéria coronária esquerda para o desempenho de tal função. 

 Pereira et al. (1988), estudando a irrigação do nó sinoatrial e 27 corações de 

cães da raça Poodle, 19 machos e 8 fêmeas, com diferentes e não conhecidas 

idades, jovens e adultos, mediante injeção das artérias coronárias com gelatina a 

10%, corada pelo cinábrio, seguido de diafanização pelo processo de Spalteholz, 

chegaram as conclusões a seguir articuladas: 

a) a área ocupada pelo nó sinoatrial, achava-se irrigada mais comumente, 16 

vezes, por colaterais da artéria coronária direita, ou seja, somente pelo ramo distal 

atrial direito em 15 casos, ou exclusivamente pelo ramo proximal atrial direito, 1 vez; 
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b) com menos frequência, 8 vezes, coube apenas ao ramo proximal atrial 

esquerdo, colateral do ramo circunflexo da artéria coronária esquerda, nutrir a região 

tomada pelo tecido nodal; 

c) nos 3 casos restantes, o citado né ficou na dependência de colaterais de 

ambas as coronárias, melhor precisando, do ramo proximal atrial esquerdo 

associado ao ramo distal atrial direito; 

d) anastomoses entre colaterais dos ramos proximal atrial esquerdo e distal atrial 

direito, vasos diretamente implicados na nutrição do mencionado nó, foi observado 1 

vez. 

 Randi (1988), analisou 30 corações de cães da raça Boxer, 15 machos e 15 

fêmeas, com diferentes e não conhecidas idades e chegou as conclusões que 

seguem: 

a) a irrigação do território ocupado pelo nó sinoatrial depende, nos cães da raça 

Boxer, mais frequentemente 25 vezes (83,3% ± 6,8) de colaterais procedentes do 

ramo circunflexo direito, vale dizer, exclusivamente do ramo distal atrial direito, 22 

vezes (73,3% ± 8,1), somente do ramo proximal atrial direito, 2 vezes (6,6% ± 4,5) 

ou apenas do ramo intermédio atrial direito, 1 vez (3,3% ±3,3); 

b) com menor frequência, 4 vezes (13,3% ± 6,2) o nó sinoatrial é nutrido apenas por 

colateral fornecido pelo ramo circunflexo da artéria coronária esquerda, isto é, pelo 

ramo proximal atrial esquerdo; 

c) apenas 1 vez (3,3% ± 3,3) a área tomada pelo nó sinoatrial recebe 

simultaneamente colaterais procedentes do ramo circunflexo direito e do ramo 

circunflexo da artéria coronária esquerda, mais exatamente os ramos distal atrial 

direito e proximal atrial esquerdo; 

d) anastomoses arteriais com participação de vasos responsáveis pela irrigação do 

nó sinoatrial ocorrem em poucos casos, isto é, apenas 2 vezes (6,6% ±4,5) entre os 

ramos distal atrial direito e proximal atrial esquerdo.  
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 Quanto a relação entre a vascularização ventricular e do nó sinoatrial, Biasi et 

al. (2012), analisou 30 corações de gatos e observou que quando há o predomínio 

da vascularização ventricular do tipo esquerda (63,34%), a região irrigada pelo nó 

sinoatrial fica predominantemente na dependência do ramo proximal atrial direito 

(78,9%) ou com menor freqüência pelo ramo proximal atrial esquerdo (21,1%). 

Quando ocorreu a vascularização ventricular do tipo equilibrada (33,34%), a região 

ocupada pelo nó sinoatrial ficou na dependência mais frequentemente do ramo 

proximal atrial direito (80%), ou com menor freqüência a nutrição do nó se deu pelo 

ramo proximal atrial esquerdo (20%). E em um único caso (3,34%) a vascularização 

ventricular ficava na dependência da artéria coronária direita e o nó sino atrial era 

nutrido pelo ramo intermédio atrial direito.  

 Finalmente devemos citar, que alguns trabalhos de natureza experimental, 

realizados mediante emprego de ligaduras cirúrgicas de vasos atriais implicados na 

irrigação do nó sinoatrial, em cães (TAKAYASU et al., 1962; ANDRETTO, 1972; 

PEREIRA LEITE et al., 1972), revelaram várias alterações identificadas as custas 

principalmente de traçados eletrocardiográficos de natureza imediatas, consideradas 

transitórias e algumas outras tardias. 
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4 MATERIAL E MÉTODO 

 

 Para realização deste trabalho, utilizamos 40 corações de cães (Cannis 

familiaris, Linnaeus - 1758) sem raça definida, 17 machos e 23 fêmeas, com 

diferentes e não conhecidas idades, não portadores de qualquer tipo de afecção 

cardíaca mediante análise macroscópica, obtidos no Hospital Veterinário do Curso 

de Medicina Veterinária da Universidade Paulista, campus Cantareira situado na 

cidade de São Paulo. 

Após isolamento do órgão e separado do saco pericárdico, cada coração foi 

lavado em água corrente e submetido à massagem manual para melhor 

esvaziamento das câmaras cardíacas e vasos sanguíneos. 

A seguir as artérias coronárias foram isoladas na sua origem canuladas e 

injetadas separadamente com Neoprene Látex 450
1
, corado em vermelho com 

pigmento específico. Os órgãos assim preparados foram fixados em solução de 

formol a 10% durante, no mínimo 72 horas e a seguir dissecadas as artérias 

coronárias com auxílio de lupa Wild (10 aumentos). 

Nas injeções utilizamos seringas plásticas de 20 ml e cânulas metálicas de 

diferentes diâmetros, empregando cerca de 4 ml  de Neoprene Látex 450. 

De todos os corações assim preparados realizamos fotografias para posterior 

análise para documentação final do trabalho. 

Na estatística descritiva foi calculado o Intervalo de Confiança (IC) de 95% para 

distribuição binomial (variável qualitativa) com o programa Epi Info 6. 

A diferença de irrigação quando a artéria nodal era proveniente do ramo 

circunflexo direito, da artéria coronária esquerda ou de ambos os vasos foi 

comparada entre os sexos utilizando o teste de com α = 5% através do Programa 

Mnitab 16. 
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 Para descrição dos resultados utilizamos a nomenclatura proposta por Lücke 

(1955), com reparos de Habermehl (1959).  
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1
Du Pont do Brasil S/A – Indústrias Químicas 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 Vascularização do nó sinoatrial 

 

 Na maioria dos corações agora estudados, (18 vezes – 45%, IC: 28,06%/ 

61,23%, Obs. 2M, 3M, 6M, 7F, 8F, 12M, 13M, 14F, 15M, 17F, 20M, 21M, 22M, 28F, 

30F, 32F, 39F e 40F) a região ocupada pelo tecido nodal, ficava na dependência 

exclusiva de colaterais do ramo circunflexo da artéria coronária esquerda. 

 Assim, em 17 destes casos, (42,5%, IC: 27,04%/59,11%, Obs. 2M, 3M, 6M, 7F, 

8F, 12M, 13M, 14F, 15M, 17F, 20M, 21M, 22M, 28F, 30F, 39F e 40F) a região do nó 

sinotrial, recebia exclusivamente o ramo proximal atrial esquerdo, diretamente ou de 

colateral deste vaso. Nestas preparações, o ramo proximal atrial esquerdo, nascia 

da artéria coronária esquerda, logo após sua origem, acompanhava a curvatura da 

superfície côncava dos átrios, ora em plena espessura dos feixes musculares atriais, 

ora logo abaixo do epicárdio, ou apenas contornava parte da aorta, junto à sua 

origem, para diretamente ou por uma colateral transitar junto à desembocadura da 

veia cava cranial, aplicado a face auricular, ora do átrio ora da própria veia para 

ganhar o ângulo diedro cavo atrial e atingir o sulco terminal, percorrendo-o em toda 

sua extensão (Apêndice A, Figura 1 e Apêndice B, Figura 2). 

 Em um único caso (1 vez – 2,5%, IC: 0,06%/13,16%, Obs. 32F) a região do 

marcapasso cardíaco recebia nutrição diretamente do ramo distal atrial esquerdo, 

que partia na altura da margem ventricular esquerda do ramo circunflexo esquerdo, 

na face atrial do coração, ganhava a parede do átrio esquerdo e com trajeto cranial e 

ascendente rumava em direção à desembocadura da veia cava cranial para atingir e 

caminhar por toda extensão do sulco terminal (Apêndice C, Figura 3). 

Em boa parte dos corações ora estudados, (14 vezes – 35%, IC: 

14,15%/50,02%, Obs. 5M, 10F, 16F, 18M, 19M, 23F, 24F, 26M, 27F, 29M, 31F, 33F, 
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35F e 38F) a vascularização do território ocupado pelo nó sinoatrial ficava na 

dependência exclusiva de colaterais do ramo circunflexo direito. 

 Nestes casos (10 vezes – 25%, IC: 12,69%/41,20%, Obs. 10F, 16F, 18M, 19M, 

24F, 26M, 29M, 33F, 35F e 38F) a região tomada pelo nó sinoatrial, era nutrida 

exclusivamente pelo ramo distal atrial direito, que logo após a emergência ganhava 

a superfície atrial do átrio direito, seguindo com trajeto ascendente à 

desembocadura da veia cava cranial, para diretamente ou mediante colateral, atingir 

e caminhar pelo sulco terminal, em toda sua extensão (Apêndice D, Figura 4). Em 

outros 3 corações (7,5%, IC: 1,57%/20,39% Obs. 5M, 23F e 31F), o nó sinoatrial 

recebia exclusivamente o ramo proximal atrial direito, que após sua origem, 

contornava parcialmente a aorta próximo de sua emergência, passando a caminhar 

pela face auricular do átrio direito com trajeto ascendente, em posição 

subendocárdica, rumo a desembocadura da veia cava cranial, para diretamente ou 

mediante colateral, transitar junto a desembocadura desta veia, aplicado a face 

auricular ora do átrio, ora da propria veia, para atingir e percorrer o ângulo diedro 

cavo atrial e o sulco terminal na face atrial do coração caminhando por ele, em toda 

sua extensão (Apêndice E, Figura 5). Em apenas um caso (2,5%, IC: 0,06%/13,16%, 

Obs. 27F), a região ocupada pelo nó sinotrial era nutrida diretamente pelo ramo 

intermédio atrial direito, que partindo do ramo circunflexo da artéria coronária direita, 

na face atrial do coração, e ganhava a parede do átrio direito e com trajeto 

ascendente rumava em direção à desembocadura da veia cava cranial, para 

alcançar e caminhar pelo sulco terminal, em toda sua extensão (Apêndice F, Figura 

6). 

  Com menor frequência a irrigação arterial do território ocupado pelo nó 

sinoatrial dependia de colaterais oriundas do ramo circunflexo direito e do ramo 

circunflexo esquerdo (8 vezes – 20%, IC: 9,05%/35,65%, Obs. 1F, 4F, 9F, 11F, 25F, 

34M, 36M e 37M). Nestes casos, suprimento sanguíneo do tecido nodal, ficava 

parcialmente na dependência do ramo distal atrial direito, que após sua origem 

ganhava a face atrial do átrio direito do coração, seguindo trajeto ascendente à 

desembocadura da veia cava cranial, para diretamente ou através de colateral, 

atingir parte do sulco terminal. Nestes casos o ramo proximal atrial esquerdo, que 
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nascia da artéria coronária esquerda, logo após sua origem, acompanhava a 

curvatura da superfície côncava dos átrios, ora em espessura dos feixes musculares 

atriais, ora logo abaixo do epicárdio, ou apenas contornava parte da aorta, junto à 

sua origem, para diretamente ou por uma colateral transitar junto à desembocadura 

da veia cava cranial, aplicado a face auricular, ora do átrio ora da própria veia para 

ganhar o ângulo cavo atrial e atingir parte do sulco terminal, participando assim da 

nutrição do nó sinoatrial (Apêndice G, Figura 7 e Apêndice H, Figura 8). 

 

5.2 Vascularização ventricular 

 

 Em todos os corações agora estudados neste trabalho, a vascularização 

apresentava-se como do tipo esquerdo, isto é, com predomínio da artéria coronária 

esquerda. Nestes casos a artéria coronária esquerda fornecia o ramo interventricular 

paraconal, observado a percorrer todo o sulco interventricular esquerdo, e o ramo 

circunflexo esquerdo que se continuava diretamente como ramo interventricular 

subsinuoso visto a ocupar total ou parcialmente o sulco interventricular direito, 

enquanto a artéria coronária direita era representada apenas pelo seu ramo 

circunflexo direito, que poucas vezes alcançava, apenas parcialmente, o sulco 

interventricular direito, caracterizando assim predomínio da artéria coronária 

esquerda na nutrição do coração (Apêndice I, Figura 9, Apêndice J, Figura 10, 

Apêndice K, Figura 11, Apêndice L, Figura 12, Apêndice M, Figura 13, Apêndice N, 

Figura 14 e Apêndice O, Figura 15). 

 

5.3 Relação entre as vascularizações do nó sinoatrial e dos ventrículos 

 

 Como foi observado, em todos os corações agora examinados, a 

vascularização dos ventrículos ocorria com predomínio total da artéria coronária 

esquerda (40 vezes – 100%) que cedia os ramos interventricular paraconal, 
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circunflexo esquerdo e interventricular subsinuoso, ficando a artéria coronária direita 

representada apenas pelo ramo circunflexo. Da outra parte, na irrigação da região 

ocupada pelo nó sinoatrial encontramos participação de vasos oriundos apenas da 

artéria coronária esquerda, somente do ramo circunflexo da artéria coronária direita 

ou de ambos os vasos. 

 No primeiro caso da artéria coronária esquerda ou do ramo circunflexo, partem 

para nutrir o nó sinoatrial respectivamente com maior frequência, apenas o ramo 

proximal atrial esquerdo (17 vezes – 42,5%, IC: 27,04%/59,11%, Obs. 2M, 3M, 6M, 

7F, 8F, 12M, 13M, 14F, 15M, 17F, 20M, 21M, 22M, 28F, 30F, 39F e 40F) (Apêndice 

M, Figura 13 e Apêndice A, Figura 1, Apêndice N, Figura 14 e Apêndice B, Figura 2), 

e ocasionalmente somente o ramo distal atrial esquerdo (1 vez – 2,5%, IC: 

0,06%/13,16%, Obs. 32F) (Apêndice L, Figura 12 e Apêndice C, Figura 3). 

 No segundo caso, o ramo circunflexo direito cede o ramo distal atrial direito (10 

vezes – 25%, IC: 12,69%/41,20%, Obs. 10F, 16F, 18M, 19M, 24F, 26M, 29M, 33F, 

35F e 38F) (Apêndice K, Figura 11 e Apêndice D, Figura 4), ou o ramo proximal 

atrial direito (3 vezes – 7,5%, IC: 1,57%/20,39%, Obs. 5M, 23F e 31F) (Apêndice O, 

Figura 15 e Apêndice E, Figura 5) ou ainda, ocasionalmente apenas o ramo 

intermédio atrial direito (1 vez – 2,5%, IC: 0,06%/13,16%, Obs. 27F) (Apêndice I, 

Figura 9 e Apêndice F, Figura 6).  

 Já no último caso, verificamos a participação conjunta de ramos procedentes 

da artéria coronária esquerda e do ramo circunflexo direito, vale dizer dos ramos 

proximal atrial esquerdo e do ramo distal atrial direito (8 vezes – 20%, IC: 

9,05%/35,65%, Obs. 1F, 4F, 9F, 11F, 25F, 34M, 36M e 37M) (Apêndice J, Figura 10, 

Apêndice G, Figura 7 e Apêndice H, Figura 8). 

 Assim, fica demostrado que pode existir a participação exclusiva de colaterais 

da artéria coronária esquerda na vascularização da região tomada pelo nó sinoatrial, 

bem como do ramo circunflexo direito, ou ainda, de ambos os vasos, caracterizando 

nestes espécimes grande diversidade de vasos encontrados ocupando total ou 

parcialmente a área destinada ao nó sinoatrial. 
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5.4 Diferença entre machos e fêmeas 

 

 Não foram encontradas diferenças estatisticamente significantes nos animiais 

agora estudados, em relação ao sexo, quando consideramos a ocorrência da 

nutrição do nó sinoatrial oriunda do ramo circunflexo direito ou da artéria coronária 

direita com p = 0,579, e também nenhuma diferença foi encontrada comparando a 

origem da artéria nodal proveniente do ramo circunflexo direito, da artéria coronária 

esquerda ou de ambos os vasos com p = 0,684. 
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6 DISCUSSÃO 

  

Considerando inicialmente o nó sinoatrial, verificamos que depois da 

descoberta de Keith e Flack 1907, várias pesquisas foram realizadas sobre a 

topografia e os aspectos histológicos desta formação (LEWIS et al., 1910; COHN et 

al., 1912; ROTHBERGER; SCHERF, 1926; CONDORELLI, 1929; CHIODI, 1957), 

cabendo entretanto a James (1962) e Schaller (1962) a descrição, no cão, da 

localização deste tecido nodal, identificado a ocupar posição subepicárdica, na 

junção da veia cava cranial com a átrio direito, em correspondência ao sulco 

terminal. 

Nos animais agora estudados, verificamos que a região tomada pelo nó 

sinoatrial recebe mais comumente (18 vezes - 45%) exclusivamente colaterais 

oriundos da artéria coronária esquerda ou do seu ramo circunflexo, melhor 

especificando o ramo proximal atrial esquerdo ou colateral deste vaso (17 vezes - 

42,5%) ou ainda (1 vez - 2,5%) apenas o ramo distal atrial esquerdo. Já, outros 

corações (14 vezes - 35%) exibem, na região nodal, contribuição procedentes 

somente do ramo circunflexo direito, vale dizer exclusivamente o ramo distal atrial 

direito (10 vezes - 25%) ou o ramo proximal atrial direito (3 vezes - 7,5%) ou ainda o 

ramo intermédio atrial direito (1 vez - 2,5%). Em menor número de casos (8 vezes - 

20%) encontramos na área ocupada pelo no sinoatrial o ramo proximal atrial 

esquerdo associado ao ramo distal atrial direito, nascidos respectivamente da artéria 

coronária esquerda ou do seu ramo circunflexo, e do ramo circunflexo direito. 

Os resultados agora obtidos não coincidem com os assinalados pela maioria 

dos autores que trabalharam no assunto e que revelaram que a área ocupada pelo 

nó sinoatrial, na maioria das vezes, fica na dependência de colateral do ramo 

circunflexo direito (KISCH
2
, 1962 apud SCHALLER, 1962; HALPERN, 1954)  

2
KISCH, B. apud SCHALLER, O. Die arterielle Gefässversorgung des Erregungsleitungs-systems des 

Herzens bei einigen Saugetieren. I. Die arterielle Gefassversorgung des Nodus sinu atrialis beim 

Hund (Canis familiaris). Morphologycal Journal Biology, v. 102, n. 4, p. 508-540, 1962. 
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mais frequentemente, do ramo distal atrial direito (MOORE, 1930; KAZZAZ; 

SHANKLIN, 1950; LÜCKE, 1950; JAMES, 1962; SCHALLER, 1962; ANDRETTO, 

1972; PEREIRA et al., 1988; FERNANDES FILHO et al., 1975; AMARAL et al., 1985; 

RANDI, 1988) e não do ramo proximal atrial esquerdo, como agora registramos. 

Cabe neste sentido, considerar que apesar da maioria destes pesquisadores 

trabalharem com animais de raça definida (ANDRETTO, 1972 - Pastor Alemão; 

PEREIRA et al., 1988 – Poodle; FERNANDES FILHO et al., 1975 - Pequinês; 

AMARAL et al., 1985 – Dobermann; RANDI, 1988 - Boxer), esta diferença 

provavelmente não acontece por conta deste motivo, uma vez que outra publicação 

realizada também em cães sem raça definida (FERNANDES FILHO; BORELLI, 

1966) esta diferença foi igualmente revelada. 

De outra parte, a prevalência do ramo distal atrial direito oriundo do ramo 

circunflexo direito como o responsável, mais frequente pela nutrição do aludido nó 

(MOORE, 1930; KAZZAZ; SHANKLIN, 1950; LÜCKE, 1950; JAMES, 1962; 

SCHALLER, 1962; FERNANDES FILHO; BORELLI, 1966; ANDRETTO, 1972; 

FERNANDES FILHO et al., 1975; AMARAL et al., 1985; PEREIRA et al., 1988; 

RANDI, 1988) também foi visto nos corações agora examinados com significativa 

ocorrência (10 vezes ± - 25%). 

Já a associação do ramo proximal atrial esquerdo e ramo distal atrial direito, 

nascidos respectivamente dos ramos circunflexos esquerdo e direito, no 

desempenho de tal função, que aparece com marcada frequência em inúmeras 

publicações (PIANETTO, 1939; FERNANDES FILHO; BORELLI, 1966; ANDRETTO, 

1972; FERNANDES FILHO et al., 1975; AMARAL et al., 1985; PEREIRA et al., 1988; 

RANDI, 1988) tivemos a oportunidade de agora visualizar, como de grande 

ocorrência (8 vezes – 20% ± ) 

Ainda, parte a circunstância de aparecer isoladamente o ramo proximal atrial 

direito (FERNANDES FILHO; BORELLI, 1966; PEREIRA et al., 1988; RANDI, 1988) 

ou o ramo intermédio atrial direito (ANDRETTO, 1972; FERNANDES FILHO et al., 
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1975; AMARAL et al., 1985; RANDI, 1988) em pequeno número de casos, foi o que 

aconteceu também nos casos agora examinados, sendo que a prevalência do ramo 

intermédio atrial direito na irrigação do nó sinoatrial, foi anotado apenas por Meek et 

al. (1929), o que nos leva a crer se tratar de interpretação na identificação do vaso. 

Finalmente a diminuta ocorrência de uma só artéria com a responsabilidade 

de nutrir este tecido nodal, isto é o ramo intermédio atrial esquerdo (ANDRETTO, 

1972), bem como o da participação conjunta dos ramos proximal atrial direito e 

intermédio atrial direito (ANDRETTO, 1972) ou dos ramos proximal atrial direito e 

distal atrial direito (ANDRETTO, 1972) ou ainda dos ramos proximal atrial esquerdo 

e intermédio atrial direito (FERNANDES FILHO et al., 1975), não tivemos a 

oportunidade agora de assinalar nos animais que estudamos, assim como todos os 

pesquisadores que trataram deste assunto até agora, não evidenciou a participação 

única do ramo distal atrial esquerdo, que assinalamos uma única vez, nascendo do 

ramo circunflexo da artéria coronária esquerda.  

Como foi comprovado com o exame da literatura existente sobre a 

vascularização do nó sinoatrial nos cães, qualquer vaso oriundo do ramo circunflexo 

direito bem como do ramo circunflexo esquerdo ou da artéria coronária esquerda, 

pode participar da nutrição do aludido nó nessa espécie. 

Analisando agora a vascularização dos ventrículos encontramos o trabalho de 

Banchi (1904) que descreve três tipos fundamentais de irrigação nos corações 

humanos, vale dizer o equilibrado, o direito e o esquerdo. No primeiro caso, as 

artérias coronárias praticamente dividem a irrigação do coração. No tipo direito, a 

artéria coronária direita muito desenvolvida, depois de ceder a artéria interventricular 

“póstero-direita”, alcança o sulco interventricular subsinuoso percorrendo até a 

margem “póstero-esquerda” do coração. Já o tipo esquerdo, a artéria coronária 

direita apresenta-se pouco desenvolvida e termina após ultrapassar a margem 

“antero-direita” do coração, cabendo a artéria coronária esquerda a irrigação de toda 

a face “póstero-direita” do órgão. 

Pela importância do assunto inúmeros pesquisadores tem, de fato, procurado 

caracterizar, segundo o critério de Banchi (1904), os tipos de vascularização arterial 
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do coração humano (JAMES, 1960; OLIVEIRA, 1971; BLUNK; DIDIO, 1971; 

HROMADA et al., 1971, KRONZON et al., 1974).  

O mesmo vem acontecendo na Anatomia Veterinária, em relação aos animais 

domésticos (BORELLI et al., 1969; BORELLI; SANTIS PRADA, 1970; BORELLI; 

FERNANDES FILHO, 1970; BORELLI et al., 1971; BORELLI et al., 1972; BORELLI 

et al., 1974; BORELLI, A. et al., 1978) que procuraram descrever a origem e 

distribuição do ramo interventricular subsinuoso. Ainda este mesmos autores 

examinaram o comportamento dos ramos circunflexo direito e esquerdo, bem como, 

os ramos interventricular paraconal e subsinusoso, em outras espécies, vale dizer no 

macaco prego (BORELLI et al., 1975), na cobaia (FERNANDES et al., 1978), no 

caprino (BORELLI, A. et al., 1978),  em coelhos (BORELLI, V. et al., 1978), e na 

baleia Minke (PEREIRA; BORELLI, 1988). 

Na literatura encontramos registrado de maneira genérica o tipo de irrigação 

cardíaca equilibrada em equídeos e suídeos e em 50% dos gatos (MARQUES, 

1962), enquanto o tipo esquerdo é citado como acontecendo nos bovídeos, caprinos 

e ovídeos como na maioria dos ruminantes (CANDAELE; GHYS, 1958) e ainda no 

cão e em 50% dos gatos (MARQUES, 1962). Ainda, na escala zoológica, o tipo 

equilibrado surge nos primatas e cetáceos bem como os tipos direito e esquerdo 

(TRUEX et al., 1961), enquanto o tipo esquerdo aparece nos cervicórneos, 

antilopíneos e bovídeos (VAN DER STRAETEN, 1959) e o tipo direito mais raro é 

encotrado no leão e girafa (MARQUES, 1962) e também nos ofídeos (ERHART, 

1935). 

Em relação ao comportamento das artérias coronárias no cão, na literatura 

especializada, o ramo interventricular subsinuoso aparece como continuação direta 

do ramo circunflexo esquerdo (MOORE, 1930; LÜCKE, 1955) fato que é visto em 

tratados de Anatomia Veterinária (KOCK, 1963; SCHWARZE; SCHRODER, 1970) e 

mesmo em compêndios destinados exclusivamente a anatomia do cão 

(BOURDELLE et al., 1953; EVANS, 1993), exceção feita apenas as publicações 

dedicadas a Anatomia Veterinária, neste espécie (ELLENBERGER; BAUM, 1891; 
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BRADLEY, 1935) que registraram o ramo interventricular subsinuoso como 

continuação direta do ramo circunflexo direito. 

Também os trabalhos que tratam especificamente da vascularização do nó 

sinoatrial nos cães, na maior parte deles podemos identificar, nos desenhos que 

ilustram as publicações, que o ramo interventricular subsinuoso emerge como 

continuidade do ramo circunflexo esquerdo (FERNANDES FILHO; BORELLI, 1966; 

ANDRETTO, 1972; FERNANDES FILHO et al., 1975, AMARAL et al., 1985; 

PEREIRA et al., 1988; RANDI, 1988) caracterizando o tipo de vascularização 

esquerda, isto é, com predomínio da artéria coronária esquerda, embora estes 

autores não tenham tratado deste assunto, nos trabalhos que agora citamos.  

 Já, em pesquisa específica destinada a saber da origem do ramo 

interventricular subsinuoso no cão Andretto et al. (1973) esclareceram que 

analisando 250 corações, 180 de animais de raças definidas e 70 animais sem raça 

definida, de diferentes e não conhecidas idades, observaram que o ramo 

interventricular subsinuoso aparece em 6 corações (2,4% ±0,9) como continuação 

direta do ramo circunflexo direito, pertencente a 5 animais da raça Pequines e 1 da 

raça Pastor Alemão, caracterizando nestes casos o tipo de irrigação equilibrada, 

ficando nos demais casos, 244 vezes (97,6% ±0,9) o ramo interventricular 

subsinuoso como continuação direta do ramo circunflexo esquerdo. Este achado 

também foi identificado recentemente (OLIVEIRA et al., 2011), onde os autores  

observaram que em 96,7% dos casos a predominância da vascularização ventricular 

ficava na dependência da artéria coronária direita, ou seja, o ramo interventricular 

subsinuoso aparece como continuação direta do ramo circunflexo esquerdo. 

Desta forma, com base na pesquisa ora efetuada e os ensinamentos colhidos 

na literatura a nossa disposição, podemos afirmar que no cão, não existe qualquer 

tipo de relação anatômica entre a vascularização do nó sinoatrial e a dos ventrículos, 

uma vez que embora exista nesta espécie, grande preponderância da artéria 

coronária esquerda na vascularização dos ventrículos, as artérias atriais destinadas 

a região tomada pelo nó sinoatrial apresentam origem muito variável, com a 

participação ocasional de vasos oriundos de uma das artérias coronárias ou de 
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ambas, não caracterizando nenhuma modalidade de vascularização que possa 

sequer sugerir, sobre qualquer aspecto relação entre as vascularizações dos átrios e 

as dos ventrículos. 

O que acabamos de observar no cães, podemos afirmar que acontece 

também nos gatos (BIASI et al., 2012) que, embora apresentam grande variação na 

vascularização dos ventrículos, pois quando do predomínio da artéria coronária 

esquerda (63,34%) a região tomada pelo nó sinoatrial fica predominantemente na 

dependência do ramo proximal atrial direito (78,9%) ou com frequência menor do 

ramo proximal atrial esquerdo (21,1%), enquanto, quando da vascularização do tipo 

equilibrada (33,34%) a focada área ocupada pelo tecido nodal recebe mais 

comumente o ramo proximal atrial direito (80%) e menos vezes (20%) o ramo 

proximal atrial esquerdo, ocorrendo no caso de predominância da artéria coronária 

direita (3,34%) a presença exclusiva do ramo intermédio atrial direito, na região 

citada, caracterizando também nesta espécie, a não existência de qualquer tipo de 

relação anatômica entre as vascularizações dos ventrículos e do nó sinoatrial.  

Assim, partindo do que ficou demonstrado, vale reafirmar de que não existe 

nenhum tipo de relação entre a vascularização da região ocupada pelo nó sinoatrial 

e a participação de cada uma das artérias coronárias, ou de ambas, na 

vascularização dos ventrículos, entendemos que fica prejudicada a interpretação de 

predomínio de uma das artérias coronárias ou equilíbrio delas na nutrição do 

coração, com base simplesmente no comportamento dos ramos ventriculares, sem 

considerar a precedência dos vasos atriais destinados ao focado nó, pela sua 

reconhecida importância. 

Por fim, devemos salientar também, que embora a maioria dos outros autores 

que estudaram nesta espécie, a irrigação da área tomada pelo nó sinoatrial, 

registraram a presença de anastomoses, com com participação de vasos implicados 

na nutrição do nó sinoatrial (FERNANDES FILHO; BORELLI, 1966; ANDRETTO, 

1972; FERNANDES FILHO et al., 1975 ; AMARAL et al., 1985; PEREIRA et al., 

1988; RANDI, 1988) em maior ou menor número, não foram realizadas, até agora, 

pesquisas que pudessem esclarecer o real valor funcional destas anastomoses. De 
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fato, as poucas pesquisas existentes (TAKAYASU et al., 1962; ANDRETTO, 1972; 

PEREIRA LEITE et al., 1972) dão conta apenas que as observações experimentais 

destes vasos, particularmente dos ramos atrial distal direito e proximal atrial 

esquerdo, revelaram, mediante registros eletrocardiográficos, diferentes tipos de 

alterações consideradas imediatas e de caráter transitório, difícil de estabelecer 

qualquer nexo entre os tipos de irrigação arterial da zona ocupada pelo aludido nó e 

as alterações induzidas por esta obstrução. 
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7 CONCLUSÕES 

  

Os resultados obtidos com o estudo ora realizado, em 40 corações de cães, 17 

machos e 23 fêmeas, sem raça definida, com diferentes e não conhecidas idades, 

nos permitem chegar as conclusões abaixo articuladas: 

1 – A irrigação da área tomada pelo nó sinoatrial fica na dependência de colaterais 

da artéria coronária esquerda, mais especificamente do ramo proximal atrial 

esquerdo (42,5%), deste vaso associado ao ramo distal atrial direito (25%) ou 

exclusivamente do ramo distal atrial esquerdo (2,5%). 

2 – Com menor frequência, a região ocupada pelo nó sinoatrial recebe colaterais do 

ramo circunflexo direito, vale dizer, apenas o ramo distal atrial direito (25%), ou 

somente o ramo proximal atrial direito (7,5%) ou ainda exclusivamente o ramo 

intermédio atrial direito (2,5%). 

3 – Não existem diferenças estatisticamente significantes entre machos e fêmeas 

quanto a frequência de tipos de participação de colaterais do ramo circunflexo direito 

em relação ao ramo circunflexo esquerdo, na irrigação do território ocupado pelo nó 

sinoatrial.   

4 – A irrigação ventricular em todos os casos, ora examinados, conta com a 

exclusiva participação da artéria coronária esquerda, que fornece o ramo circunflexo 

esquerdo, bem como, os ramos interventricular paraconal e subsinuoso, ficando a 

artéria coronária direita representada apenas pelo seu ramo circunflexo.   

5 - Não existe nenhuma diferença estatisticamente significante entre a participação 

de colaterais do ramo circunflexo esquerdo em relação ao direito, quando estes 

ramos cedem apenas uma colateral para a região do nó sinoatrial. 

6 – Não foi identificado nenhum tipo de relação entre a procedência de colaterais do 

ramo circunflexo esquerdo, bem como, do ramo circunflexo direito, destinados a 

região do nó sinoatrial, com o tipo de vascularização dos ventrículos, nestes animais 
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em que ocorrem preponderância total da artéria coronária esquerda, na 

vascularização do órgão.   
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APÊNDICE A, FIGURA 1 

 

 

 

 
 

 
 

Figura 1 - Fotografia da face auricular de coração de cão (Obs. 30F). Barra = 0,5 cm A: aorta. AuD: 

aurícula direita. AuE: aurícula esquerda  Ccr: veia cava cranial. N: ramo proximal atrial 
esquerdo. P: Tronco Pulmonar. 1: ramo circunflexo esquerdo.  
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APÊNDICE B, FIGURA 2 

 

 

 

 
 
 

Figura 2 - Fotografia da face auricular de coração de cão (Obs. 20M). Barra = 0,5 cm A: aorta. AuD: 
aurícula direita. AuE: aurícula esquerda  Ccr: veia cava cranial. N: ramo proximal atrial 
esquerdo. P: Tronco Pulmonar. 1: ramo circunflexo esquerdo. 2: ramo interventricular 

paraconal 
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APÊNDICE C, FIGURA 3 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Fotografia da margem ventricular esquerda do coração de cão (Obs. 32F). Barra = 0,5 cm. 
A: aorta. AuD: aurícula direita. AuE: aurícula esquerda. AtE: átrio esquerdo. Ccr: veia 
cava cranial. N: ramo distal atrial esquerdo. P: tronco pulmonar. 1: ramo circunflexo 

esquerdo. 
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APÊNDICE D, FIGURA 4 

 

 

 
 
 

 
Figura 4 - Fotografia da margem ventricular  direita e da face atrial do coração de cão (Obs. 16F). 

Barra = 0,5 cm. Az: veia azigos. AuD: aurícula direita. AtD: átrio direito. Ccr: veia cava 

cranial. N: ramo distal atrial direito. 1: ramo circunflexo direito. 2: ramo intermédio atrial 

direito. 
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APÊNDICE E, FIGURA 5 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Figura 5 - Fotografia da face auricular de coração de cão (Obs. 5M). Barra = 0,5 cm A: aorta. AuD: 

aurícula direita. AuE: aurícula esquerda. Az: veia azigos.  Ccr: veia cava cranial. N: ramo 
proximal atrial direito. P: tronco Pulmonar. 1: ramo circunflexo direito. 2: ramo circunflexo 

esquerdo. 
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APÊNDICE F, FIGURA 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 - Fotografia da margem ventricular direita do coração de cão (Obs. 27F). Barra = 0,5 cm. Az: 

veia azigos. AuD: aurícula direita. AtD: átrio direito. Ccr: veia cava cranial. N: ramo 
intermédio atrial direito. 1: ramo circunflexo direito. 2: ramo distal atrial direito. 
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APÊNDICE G, FIGURA 7 

 

 

 

 
 

 
 

Figura 7 - Fotografia da margem ventricular direita e da face atrial do coração de cão (Obs. 1F). Barra 
= 0,5 cm. Az: veia azigos. AuD: aurícula direita. AtD: átrio direito. Ccr: veia cava cranial. 
Ccd: veia cava caudal. N: ramo distal atrial direito. 1: ramo circunflexo direito. 2: ramo 

intermédio atrial direito. 
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APÊNDICE H, FIGURA 8 

 

 

 

 

 
 

 
 
Figura 8 - Fotografia da face auricular de coração de cão (Obs. 1F). Barra = 0,5 cm A: aorta. AuD: 

aurícula direita. Az: veia azigos. Ccr: veia cava cranial. N: ramo proximal atrial esquerdo. 
P: Tronco Pulmonar. 1: Artéria coronária esquerda. 2: ramo interventricular paraconal. 3: 

ramo circunflexo esquerdo. 
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APÊNDICE I, FIGURA 9 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Fotografia da face atrial de coração de cão (Obs. 27F). Barra = 0,5 cm. d: ramo circunflexo 

direito. e: ramo circunflexo esquerdo. s: ramo interventricular subsinuoso. 
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APÊNDICE J, FIGURA 10 

 

 

 

 

 
 
 

 
Figura 10 – Fotografia da face atrial de coração de cão (Obs. 1F). Barra = 0,5 cm. d: ramo circunflexo 

direito. e: ramo circunflexo esquerdo. s: ramo interventricular subsinuoso. 
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APÊNDICE K, FIGURA 11 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 11 – Fotografia da face atrial de coração de cão (Obs. 16F). Barra = 0,5 cm. d: ramo 
circunflexo direito. e: ramo circunflexo esquerdo. s: ramo interventricular subsinuoso. 
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APÊNDICE L, FIGURA 12 

 

 

 

 

 
 

 
 

Figura 12 – Fotografia da face atrial de coração de cão (Obs. 32F). Barra = 0,5 cm. d: ramo 

circunflexo direito. e: ramo circunflexo esquerdo. s: ramo interventricular subsinuoso. 
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APÊNDICE M, FIGURA 13 

 

 

 

 
 
 

 
 

Figura 13 – Fotografia da face atrial de coração de cão (Obs. 30F). Barra = 0,5 cm. d: ramo 
circunflexo direito. e: ramo circunflexo esquerdo. s: ramo interventricular subsinuoso. 
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APÊNDICE N, FIGURA 14 

 

 

 

 

 
 

 
Figura 14 – Fotografia da face atrial de coração de cão (Obs. 20M). Barra = 0,5 cm. d: ramo 

circunflexo direito. e: ramo circunflexo esquerdo. s: ramo interventricular subsinuoso 
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APÊNDICE O, FIGURA 15 

 

 

 
 
 

 
Figura 15 – Fotografia da face atrial de coração de cão (Obs. 5M). Barra = 0,5 cm. d: ramo circunflexo 

direito. e: ramo circunflexo esquerdo. s: ramo interventricular subsinuoso. 

 

 




