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RESUMO 

 

REGATTIERI, N. A. T. Avaliação morfológica e angiográfica por tomografia 
computadorizada e por  ressonância magnética do círculo arterial do cérebro. 
2012. 100 f. Tese (Doutorado em Ciências Morfofuncionais) - Instituto de Ciências 
Biomédicas, Universidade de São Paulo; São Paulo, 2012. 
 
O círculo arterial do cérebro (CAC) é objeto de estudo desde os princípios da 
anatomia moderna e ao longo dos séculos documentado e classificado de várias 
maneiras. Recentemente, o desenvolvimento dos métodos diagnósticos por imagem 
e de ultraestrutura abriram um novo leque nas possibilidades de investigação. Neste 
trabalho, o CAC foi avaliado por meio de exames por angiotomografia 
computadorizada, por angiorressonância magnética, fotografias de peças 
anatômicas, histologia, microscopia eletrônica por varredura e por transmissão. 
Verificou-se, na amostra que o CAC possui, tendência à simetria. Os achados foram 
similares quando da comparação entre os métodos de diagnóstico por imagem, 
porém não demonstraram todos os achados dos espécimes anatômicos. A 
metodologia utilizada permitiu verificar que as camadas das paredes das diferentes 
artérias podem explicar parcialmente as diferenças nos achados entre os métodos 
de imagem e as peças anatômicas. Os dados aqui apresentados revestem-se de 
grande importância clínica e cirúrgica uma vez que o CAC é um elemento-chave na 
circulação cerebral. 

 

Palavras-chave: Círculo arterial do cérebro. Anatomia. Histologia. Artéria. 

Angiografia por tomografia computadorizada. Angiografiaporressonânciamagnética. 
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ABSTRACT 

 

REGATTIERI, N. A. T.Morphologicand angiographic computer tomography and 
magnetic resonance imaging of arterial circle of the brain (Willis Polygon).2012. 
100 p. Ph. D. Thesis(AnatomyMorfofunction) - Instituto de Ciências 
Biomédicas,Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. 
 
The arterial circle of the brain (Willis Polygon - WP) has been studied since the 
beginning of modern anatomy and documented and classified over the centuries in 
various ways. Recently the development of diagnostic imaging methods and ultra 
structure opened a new range of possibilities in the investigation. In this work the 
WPwas assessed by computer tomography angiography examinations by magnetic 
resonance angiography, photographs of anatomical specimens, histology, scanning 
and transmission electron microscopy. It was found that the sample has a tendency 
to the WP symmetry. The findings were similar when comparing the methods of 
diagnostic imaging, but did not show all findings of anatomical specimens. The 
methodology has shown that the different layers of the walls of arteries may partly 
explain the differences in findings between imaging and anatomical parts. The data 
presented here are of great clinical and surgical importance, once the WP is a key 
element in the cerebral circulation. 

 
Keywords: Willis polygon. Anatomy. Histology. Artery. Computer tomography 

angiography.Magnetic resonance angiography. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

De acordo com Junqueira (2004), os vasos arteriais que compõem o sistema 

circulatório são divididos em vasos da microcirculação, aqueles visíveis apenas ao 

microscópio como as arteríolas e capilares e, em vasos da macrocirculação, aqueles 

acima de 0,1 mm de diâmetro, como as pequenas artérias, as artérias musculares e 

as elásticas.  

Todos os vasos sanguíneos acima de um diâmetro determinado são 

compostos por três camadas ou túnicas. A primeira é denominada túnica íntima e 

apresenta uma lâmina elástica interna constituída principalmente por elastina. 

Permite a difusão de substâncias nutridoras para as células localizadas mais 

profundamente na parede dos vasos através de fenestras. A túnica média, o 

segundo constituinte, é formada por camadas de células musculares lisas dispostas 

em espiral; entre essas camadas há quantidades variáveis de fibras e lamelas 

elásticas, fibras reticulares (colágeno tipo III), proteoglicanos e glicoproteínas. A 

última camada, a túnica adventícia, é formada por colágeno tipo I e fibras elásticas. 

As artérias médias (musculares) apresentam a camada média essencialmente 

formada por células musculares lisas que podem conter até 40 camadas destas. 

Lamelas elásticas, de número variável, junto com fibras reticulares e proteoglicanas 

são sintetizadas pelas células musculares lisas e são encontradas entremeadas a 

estas. A camada íntima desses vasos possui uma camada subendotelial um pouco 

mais espessa que as arteríolas (artérias com diâmetro menor que 0,5 mm). A 

camada adventícia é formada por tecido conjuntivo frouxo onde são encontrados 

vasos capilares linfáticos,a inervação da adventícia e os vasa vasorum(vasos dos 

vasos). Estes ficam localizados na adventícia e na porção externa da média de 

vasos que possuem tamanho grande e intermediário. A função dos vasa vasorum é 

prover essas camadas de nutrientes. As artérias musculares podem controlar o fluxo 

sanguíneo para os orgãos que irrigam, contraindo ou relaxando as células 

musculares lisas de sua túnica média. 

Cada artéria possui seu padrão próprio de envelhecimento apresentando 

mudanças progressivas e graduais desde o nascimento até a morte. Há dificuldade 

em se estabelecer quando terminam os processos normais de desenvolvimento e 

quando começam os de envelhecimento. O espessamento focal da íntima, a 

proliferação de células musculares lisas e de elementos celulares e extracelulares 
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do tecido conjuntivo, o depósito de colesterol nas células musculares lisas e em 

macrófagos caracterizam lesões de cunho aterosclerótico. Essas alterações podem 

acometer até a porção interna da túnica média podendo obstruir a luz do vaso na 

dependência direta do tamanho do grau de espessamento desenvolvido.  

Ortiz–Velásquez et al. (2009), aplicando microscopia de força atômica no 

estudo da superfície endotelial de bifurcações arteriais cerebrais humanas, 

afirmaram que diferentes segmentos vasculares apresentam endotélios com 

morfologia e funções especializadas de acordo com sua localização. As células 

endoteliais, em contato com o fluxo sanguíneo, são submetidas à tensão de 

cisalhamento (shear stress), proveniente da orientação do fluxo e da tensão 

circunferencial secundária à distensão da parede pela pressão arterial. 

Toda célula endotelial, não importando sua localização, possui a capacidade de 

responder a alterações hemodinâmicas às quais é submetida, principalmente às 

mudanças na tensão de cisalhamento, que atuam em sua superfície dando origem a 

respostas que transformam a morfologia e a função celular por meio de expressões 

gênicas.  

Mudanças crônicas nas características do fluxo estimulam o remodelamento da 

parede arterial por meio de processos que são dependentes do endotélio, pois este 

é o responsável pela interação entre os estímulos do fluxo sanguíneo e a parede 

vascular. 

Lesões vasculares aneurismáticas e ateroscleróticas intracranianas são 

observadas principalmente em locais de geometria complexa da árvore arterial como 

as bifurcações e curvas arteriais. Nesses locais, ocorrem as maiores variações 

relacionadas ao fluxo sanguíneo como as espaço - temporais da tensão de 

cisalhamento. Locais onde existe tensão de cisalhamento oscilatório possuem maior 

correlação com localização de placas de ateroma tanto do ponto de vista estatístico 

como biológico. As dilatações aneurismáticas correlacionam-se com locais onde há 

tensões elevadas. Essas regiões apresentam morfologias endoteliais características 

quando comparadas com regiões de fluxo laminar. As condições locais do fluxo 

sanguíneo levam a variações nas células endoteliais quanto a sua orientação, forma 

e estrutura; dessa maneira, é possível assumir a hipótese de que a morfologia do 

endotélio seja um marcador das condições que dão origem às lesões vasculares. 

Para Nixon; Gunel; Sumpio (2010), patologias vasculares intracranianas tais 

como aneurismas saculares e aterosclerose localizam-se, de maneira predizível, em 
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áreas de geometria complexa como bifurcações e curvaturas. Esses sítios são 

caracterizados por condições hemodinâmicas únicas que possivelmente influenciam 

o risco para o desenvolvimento de agravos. Variações na geometria podem mudar a 

distribuição e a magnitude da tensão de cisalhamento na parede, aumentando o 

risco para doenças vasculares. 

Segundo Poudel et al. (2010), as grandes variações de calibre foram 

observadas, principalmente, na artéria comunicante posterior (ACoP).  

Existem descritas três configurações básicas da ACoP: fetal, transicional e 

adulto.  O tipo fetal é aquele cujo diâmetro do seg. P1 é menor que o diâmetro da 

ACoPipsilateral; dessa maneira, o suprimento sanguíneo para os lobos occipitais é 

basicamente oriundo da ACI. Na configuração transicional, o diâmetro da ACoP é 

gual ao do seg.P1. Já no tipo adulto, o seg. P1 tem um diâmetro maior que o da 

ACoP, assim, o suprimento arterial do lobo occipital é proveniente do sistema 

vertebrobasilar. Essas variações anatômicas podem ter significado clínico, pois 

tornam possível material embólico, proveniente do sistema carotídeo, afetar território 

comumente irrigado pelo sistema vertebrobasilar. Logo, é importante conhecer 

variações da circulação cerebral, uma vez que não são tão raras e podem acarretar 

doenças importantes como isquemias seguidas de uma alta taxa de mortalidade e 

de invalidez. O conhecimento dessas variações anatômicas é essencial para a 

educação, treinamento, diagnóstico e tratamento. Após a oclusão da ACI, a principal 

via de circulação colateral é o CAC, porém o tamanho e a perviedade das artérias 

que o constituem, são bastante variáveis. 

Relativamente aos estudos sobre a anatomia do CAC realizados com o auxílio 

de radiografias, a primeira arteriografia cerebral foi realizada por Egas Moniz através 

da punção direta da artéria carótida comum. Desde então, os métodos de 

investigação diagnóstica das doenças relacionadas à vascularização intracraniana 

evoluíram com maior sensibilidade e especificidade diagnósticas, bem como 

reduziram os riscos quanto à morbidade e mortalidade relacionadas ao 

método(WETZEL, 2009). 

A partir dos anos 1970, houve uma verdadeira revolução nos diagnósticos por 

imagem mediante a introdução de novos métodos como a tomografia 

computadorizada por Godfrey N. Hounsfield e da ressonância magnética, por Paul 

Lauterbur. Com a evolução dos equipamentos destinados para esse fim, as imagens 

obtidas por meio de cortes axiais puderam ser reconstruídas de maneira 



 24 

multiplanarfacilitando uma melhora visual das estruturas anatômicas e, 

consequentemente, melhor entendimento das doenças correlatas (VENEMA; 

HULSMANS; DEN HEETEN, 2001). Esses novos métodos foram fundamentais para 

a definição de estratégias diagnósticas e terapêuticas em todas as especialidades 

médicas, principalmente no âmbito da neurologia e da neurocirurgia (REGATTIERI 

et al., 2011). 

A angiografia por subtração digital, ainda hoje, é considerada padrão de 

referência na investigação diagnóstica de patologias vasculares como aneurismas, 

alguns tumores muito vascularizados, malformações arteriovenosas, doenças 

isquêmicas e outras.  

O conhecimento da anatomia vascular e suas variações anatômicasé 

fundamental para o entendimento das reconstruções multiplanares utilizadas na 

angiotomografia computadorizada (angioTC) e na angiorressonância 

magnética(angioRM). Estes métodos diagnósticos permitem avaliar a presença de 

calcificação parietal, a posição do colo aneurismático e suas relações anatômicas 

circundantes (ANDERSON et al., 1999; MANNIESING et al., 2008). 
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7 CONCLUSÃO 

 

 A frequência das variações do CAC por vasos, na angioTC e na angioRM, 

obtendo:  

o Segmento A1: simétrico em 88% dos indivíduos; assimétrico em 11,7% 

e ausente em 0.5%; 

o ACoP: simétrica em 50,7% dos indivíduos, assimétrica em 0,5%  e 

ausente em 48,8%; 

o P1: simétrico em 72,2% dos indivíduos; assimétrico em 22,4% e 

ausente em 5,4%; 

 A avaliação macroscópica baseada em espécimes anatômicos demonstrou 

que o CAC obedece um padrão de simetria na maioria das vezes; 

 algumas artérias não foram vistas nos métodos de diagnóstico por imagem, 

principalmente a ACoP, quando  comparadosesses achados com aqueles 

obtidos pela análise das fotografias das peças anatômicas. Esse fato pode 

ser explicado por uma limitação do método radiológico devido às resoluções 

de baixo contraste e espacial, quando do estudo de artérias com luz muito 

reduzida, pois a ausência dos vasos é rara; 

 os achados prévios sob MEV apontam para uma melhor avaliação da 

estrutura das camadas da ACoP, uma vez que foram detectados alguns 

vasos com a luz parcialmente obliterada devido a uma possível alteração 

estrutural; 

 foi detectada uma maior quantidade de colágeno tipo 3 na camada média da 

ACA e de colágeno tipo 1 na ACoP. Esse fato torna a ACA mais elástica em 

comparação com a ACoP; 

 nos vasos classificados como tipo 1, nem sempre foi detectada a estrutura em 

camadas concêntricas regulares. Os vasos classificados como tipo 2 e 3 

possuem as 3 camadas completas; 

 houve uma tendência da camada média da ACA possuir maior espessura em 

relação àquela da ACoP, o que pode levar a uma redução da sua luz. Por 

outro lado, o fluxo não é necessariamente menor em virtude da maior 

distensibilidade da artéria; 
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 Não foi possível estabelecer um critério universal para a expressão 

“hipoplasia da artéria”, uma vez que a literatura é controversa e as 

publicações existentes nem sempre definem se o fundamento é a luz do vaso 

ou seu diâmetro total. Por isso, consideramos que a presente pesquisa possa 

ser uma fonte para futuras investigações nesse sentido. 
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