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The knowledge of anatomical variations is important for radiological and surgical
procedures and has a theoretical and practical significance for experimental research and
surgical practice in domestic animals. The aim of this study was to describe the origin,
measure and esqueletopy of celiac artery in domestic cats. The anatomical dissections
were performed on 30 cadavers of adult cats, 15 male and 15 female, with a rostrum-sacral length of 47.9 cm and 46.6 cm respectively. Cats were positioned in right lateral
decubit and a thoracic incision was made to remove the 6th and 7th ribs to cannulate the
thoracic portion of aorta. The vascular system was washed with saline solution, fixated
with 10% formaldehyde solution and then filled with coloured Petrolátex S-65. After five
days emerged in 10% formaldehyde solution, all the animals were washed in current water. The celiac artery was “in situ” dissected and measured with a pachymeter. The celiac
artery arose as a single artery in 15 (100%) females. In males the celiac artery arose as
a single artery in 12 (80%) cats; in three (20%) cats we observed the presence of celiac-mesenteric trunk. The average length of the celiac artery in females was 1.32 cm, and
originated at the level of the 13th thoracic vertebra in two (13.3%) animals, between the
13th and the 1st lumbar vertebra in one (6.7%) animal, at the level of 1st lumbar vertebra in
six (40%) cats, and between the 1st and 2nd lumbar vertebra in six (40%) cats. The average
length of the celiac artery in males was 1.27 cm, and originated at the level of 13th thoracic vertebra in three (20%) animals, between 13th thoracic vertebra and 1st lumbar vertebra in three (20%) animals, at the level of 1st lumbar vertebra in four (26.7%) animals,
between 1st and 2nd lumbar vertebra in one (6.7%) and at the level of the 2nd lumbar vertebra in four (26.7%) animals. No relation was observed between the celiac length and
the rostrum-sacral length in cats. The origin of the celiac artery is not gender dependent.
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RESUMO. O conhecimento das variações anatômicas é importante para procedimentos cirúrgicos e
radiológicos e tem um significado prático e teórico

para a pesquisa experimental e a prática cirúrgica
em animais domésticos. O objetivo deste estudo foi
descrever a origem, esqueletopia e medida da arté-
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ria celíaca em gatos. As dissecções foram realizadas
em 30 cadáveres de gatos adultos, 15 machos e 15
fêmeas, com média do comprimento rostro-sacral
de 47,9cm e 46,6 cm respectivamente. Os gatos foram posicionados em decúbito lateral direito e feita
uma incisão torácica para remoção da 6ª e 7ª costelas para canulação da porção torácica da aorta. Em
seguida, o sistema vascular foi lavado com solução
salina, fixado com solução de formaldeido a 10%
e preenchidos com solução de Petrolátex S-65 corado. Após cinco dias imersos em solução de formaldeido a 10%, todos os animais foram lavados
em água corrente. A artéria celíaca foi dissecada e
medida “in situ”. A artéria celíaca surgiu como uma
artéria única em 15 (100%) fêmeas examinadas.
Nos machos a artéria celíaca surgiu como uma artéria única em 12 (80%) gatos; em três (20%) gatos
foi observada a presença do tronco celíaco-mesentérico. O comprimento médio da artéria celíaca nas
fêmeas foi de 1,32 cm, emergindo em nível da 13ª
vértebra torácica em dois (13,3%) animais, entre a
13ª vértebra torácica e a 1ª vértebra lombar em um
(6,7%) animal, em nível da 1ª vértebra lombar em
seis (40%) animais, e entre a 1ª e 2ª vértebra lombar
em seis (40%) animais. O comprimento médio da
artéria celíaca no sexo masculino foi de 1,27 cm,
emergindo em nível da 13ª vértebra torácica em três
(20%) animais, entre 13ª vértebra torácica e 1ª vértebra lombar em três (20%) animais, em nível da 1ª
vértebra lombar em quatro (26,7%) animais, entre a
1ª e 2ª vértebra lombar em um (6,7%) e em nível da
2ª vértebra lombar em quatro (26,7%) animais. Não
foi observada relação entre o comprimento da artéria celíaca em função do comprimento rostro-sacral.
A origem da artéria celíaca independe do sexo.
PALAVRAS-CHAVE. Artéria celíaca, vascularização, gatos.

Pereira-Sampaio et al. 2004) como uma ferramenta obrigatória para a compreensão completa de tal
anatomia para executar tais procedimentos de maneira segura e eficaz.
A artéria celíaca é um curto vaso ímpar que surge do aspecto ventral da artéria aorta abdominal, ao
nível do hiato aórtico do músculo diafragma (Getty
1986, Dyce et al. 2010). Próximo a sua origem ela
é circundada pelo plexo celíaco e gânglios. À esquerda, a artéria celíaca se relaciona com o estômago, à direita se relaciona com o fígado e glândula
adrenal, e caudalmente ao lobo esquerdo do pâncreas (Schwarze 1970, Nickel et al. 1983, Schaller
1999).
O cão tem sido usado como modelo experimental nas cirurgias de esofagectomia e reconstrução
esôfago-gástrica (Gomes et al. 2009). Muitos insucessos e mortes que ocorrem no pós-operatório são
atribuídos a diminuição do fluxo sanguíneo na região do fundo do estomago. Sendo assim trabalhos
que procurem caracterizar de maneira precisa os
vasos que irrigam o estômago fornecem subsídios
para que os procedimentos cirúrgicos possam ser
conduzidos de forma precisa e seguros.
Estudos mostraram que pode existir uma relação
entre a ressecção do estomago e o aparecimento de
pancreatite em cães (Gasanov 2009). O aparecimento da pancreatite esta relacionado ao processo
de diminuição da microcirculação decorrente de isquemia e necrose pancreática após a gastrectomia,
reforçando a importância do conhecimento da vascularização do estômago. O objetivo deste artigo é
caracterizar origem, medida e esqueletopia da artéria celíaca no gato doméstico fornecendo subsídios para a clínica cirúrgica e ao diagnostico por
imagem.

INTRODUÇÃO
O conhecimento das variações arteriais das vísceras abdominais possui grande importância em um
programa de sistematização da prática de anatomia
radiológica e cirúrgica nos animais que servem de
modelo experimental e nos domésticos. Atenção
particular tem sido dada ao estudo de artérias viscerais, demonstrando as diferenças entre várias espécies animais (Farinon et al.1984).
Avanços e refinamentos em procedimentos intervencionistas e radiológicos (Swindle et al. 1988,
Sampaio et al. 1998) como também em modelo experimental para cirurgia vascular aumentou o interesse em anatomia vascular (Sampaio et al. 1998,

Todos os cadáveres utilizados foram cedidos à área de
Anatomia Animal da Universidade Federal Rural do Rio de
Janeiro, congelados e armazenados em freezer desde que foram recebidos.
Foram utilizados 30 gatos, SRD, adultos, sendo 15 machos e 15 fêmeas. Inicialmente os cadáveres foram descongelados em água corrente, sexados e identificados através da
colocação de etiqueta plástica fixada com barbante ao tendão
do calcâneo. Com o auxilio de uma trena metálica de precisão
foi mensurado o comprimento rostro-sacral de cada animal,
tendo como referência a extremidade do focinho até a inserção
da cauda.
Os cadáveres foram posicionados em decúbito lateral direito para acesso a porção torácica da aorta, através de incisão
realizada entre o 6º e o 10º espaço intercostal. A artéria foi
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canulada com sonda uretral numero oito ou dez (variável em
função do diâmetro do vaso) sendo presa com barbante para
evitar extravasamentos e manter a pressão intravascular.
A fixação foi feita injetando-se, através da sonda, solução
de formol a 10% (volume variável em função do peso do cadáver) em sentido caudal.
Imediatamente após a fixação dos cadáveres, foi injetada
solução de Petrolátex S65 (Refinaria Duque de Caxias (REDUC) da Petrobrás, Duque de Caxias/RJ) corado com pigmento Suvinil para enchimento de todo o sistema arterial. Em
seguida os cadáveres foram imersos em caixas de polietileno
de baixa densidade de capacidade de 500 litros contendo solução de formaldeido a 10% para a finalização do processo de
fixação e polimerização do látex.
Decorridos sete dias da injeção do látex, os cadáveres foram dissecados com o intuito de avaliar a origem e esqueletopia da artéria celíaca. A dissecação foi realizada com a peça
em decúbito lateral direito, rebatendo-se parte das paredes das
cavidades torácica e abdominal do antímero esquerdo. Com
auxilio de um paquímetro de precisão foram obtidas as medidas em centímetros da artéria celíaca.
Este experimento faz parte do projeto intitulado “Anatomia Vascular no Gato: estudo destinado à prática cirúrgica, experimental e ao diagnostico por imagem”, que foi submetido e
aprovado pelo comitê de ética e pesquisa da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (Proc. 23083.005334/2009-49).

Figura 1. Fotomacrografia mostrando a origem única da artéria celíaca (aa = artéria aorta, ac = artéria celíaca, amc =
artéria mesentérica cranial).

Análise estatística
Com o intuito de verificar se a distribuição das frequências observadas para os 30 animais examinados está de acordo
com a hipótese, aplicou-se o teste χ2 (qui-quadrado) considerando um p<0,05 como significativo para testar a hipótese de
nulidade, que diz respeito a, origem da artéria celíaca.. Em relação ao comportamento conjunto do comprimento da artéria
celíaca em função do comprimento rostro-sacral, optou-se por
calcular o coeficiente de correlação “r”, que pode variar entre
–1 e +1, isto é, -1 ≤ r ≤ +1. Também foram calculados a média
e o desvio padrão do comprimento da artéria celíaca, e através
do teste “t” não pareado esses valores foram comparados em
ambos os sexos.

RESULTADOS
Origem
A artéria celíaca nas fêmeas emergiu de forma
única em 100% (15) dos animais dissecados (Figura
1). Nos machos foi observada emergência única em
12 animais (80%) e a presença do tronco celíaco-mesentérico em três animais (20%) (Figura 2).
Esse tronco é formado pela origem única da artéria
celíaca com a artéria mesentérica cranial. A emergência da artéria celíaca independe do sexo do animal (p= 0,2235).
Esqueletopia
Nas fêmeas foram observados dois animais
(13,3%) com origem em nível da 13ª vértebra torácica, um animal (6,7%) entre a 13ª vértebra torácica
Rev. Bras. Med. Vet., 35(3):253-259, jul/set 2013

Figura 2. Fotomacrografia mostrando a origem da artéria celíaca junto com a artéria mesentérica cranial através de um
tronco comum denominado tronco celíaco-mesentérico (aa
= artéria aorta, ac = artéria celíaca, amc = artéria mesentérica cranial, tcm = tronco celíaco-mesentérico).
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e a primeira vértebra lombar, seis (40%) animais
em nível da primeira vértebra lombar, e seis (40%)
animais entre a primeira e segunda vértebra lombar
(Figura 3).
Nos machos foi observado que em três animais
(20%) a origem foi em nível da 13ª vértebra torácica,
em três animais (20%) entre a 13ª vértebra torácica
e a primeira vértebra lombar, em quatro (26,7%)
animais em nível da primeira vértebra lombar, em
um animal (6,7 %) entre a primeira e segunda vértebra lombar e em quatro (26,7%) animais em nível
da segunda vértebra lombar (Figura 3). Através da
analise feita pelo teste do χ2 observou-se que a esqueletopia da artéria celíaca independe do sexo dos
animais (p= 0,0569).
Comprimento
A média e desvio padrão das medidas em centímetros do comprimento rostro-sacral em machos e
fêmeas foi de 47,9±5,0 e 46,6±4,2 (p = 0, 4393) respectivamente, e do comprimento da artéria celíaca
foi de 1, 27±0,31 e 1,32±0,18 (p = 0, 6287).
DISCUSSÃO
Em relação à posição da origem, a artéria celíaca
emergiu da região ventral da porção abdominal da
aorta, próximo ao hiato aórtico do diafragma, concordando com resultados obtidos por outros autores, que estudaram o comportamento da artéria celíaca em diferentes mamíferos (Kennedy & Smith
1930, Berg 1961, Sleight & Thomford 1970, Enge
& Flatmark 1972, Schmidt et al. 1980, Nickel et al.
1983, Bednarova & Malinovsky 1984, Getty 1986,
Schaller 1999, Dyce et al. 2010, Abidu-Figueiredo
et al. 2005, 2008).
Entretanto em estudo realizado com fetos de bubalinos, Machado et al. (2000) relataram que a origem da artéria celíaca nesses animais ocorreu em
nível da porção torácica da aorta, discordando dos
nossos resultados, onde todos os animais dissecados apresentaram a origem na porção abdominal da
aorta.
Variação na forma da emergência da artéria celíaca foi relatada em diferentes mamíferos, descrevendo a presença de um tronco comum, denominado de
tronco celíaco-mesentérico formado pelas artérias
celíaca e mesentérica cranial em ovinos (Lancenfeld & Pastea 1977), búfalos (Machado et al. 2000),
caprinos (Ferreira et al. 2001), bovinos azebuados
(Peduti Neto & Santis Prada 1970), cães (Schmidti
& Schoenaui 2007) e humanos (Çavdar et al. 1997,
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Figura 3. Esquema mostrando as variações e frequências da
esqueletopia da artéria celíaca em ambos os sexos (T12
= décima segunda vértebra torácica, T13 = décima terceira
vértebra torácica, L1 = primeira vértebra lombar, L2 = segunda vértebra lombar, L3 = terceira vértebra lombar).
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Çiçekcibaşi et al. 2005). No homem uma ocorrência rara foi descrita, que é a formação de um tronco
único denominado tronco celíaco-bimesentérico,
formado pelas artérias celíaca, mesentérica superior
e mesentérica inferior (Bergman et al. 1988, Nonent
et al. 2001).
Chatelaine (1973) em pesquisa realizada em 43
suínos descreveu o arranjo da artéria celíaca separado da artéria mesentérica cranial como sendo o
padrão nesses animais e não fez nenhuma menção
de ocorrência de um tronco celíaco-mesentérico. O
mesmo se aplicou a Ivanov & Shvedov (1974), ao
descreverem a artéria celíaca na raposa prateada,
na marta e o no vison. Em nossas dissecções observamos a presença do tronco celíaco-mesentérico
em 20 % dos machos, com média de comprimento de 0,26 cm, não apresentando correlação com o
comprimento rostro-sacral do animal (p=0,9666 e
r=0,0524),
Shively & Stump (1975) e Pernecky (1959) descreveram respectivamente o tronco celíaco-mesentérico em todas as 59 cobaias e em 29 cobaias no
total de 30 examinados. Os resultados dos autores
supracitados se assemelham aos obtidos por Firbas
et al. (1972b) que observaram a presença do tronco
celíaco-mesentérico em 84 % de sua série de 25 cobaias examinadas. Os resultados obtidos por esses
autores utilizando as cobaias diferem dos resultados
encontrados na presente pesquisa onde foi observada a presença do tronco celíaco-mesentérico apenas
em 20% dos machos.
Em outro estudo buscando a caracterização dos
ramos da porção abdominal da aorta em camundongos e ratos Firbas et al. (1972a), não encontraram o
tronco celíaco- mesentérico assim como não encontramos o referido tronco em fêmeas de gatos.
Em um estudo anatômico sobre a vascularização
arterial das vísceras abdominais de mamíferos da
família Soricidae, buscando implicaçoes filogenéticas e funcionais, Lopez-Fuster & Ventura (1997)
observaram a presença do tronco celíaco-mesentérico em todos os mussaranhos dos gêneros Crocidura
e Sorex concluindo que a observação dos diferentes
arranjos vasculares independe do sexo. Apesar do
tronco celíaco-mesentérico ter sido observado em
apenas 20% dos gatos machos em nossa pesquisa, o
que contraria os resultados dos autores, a variabilidade dos arranjos caracterizados em nossas dissecções parece não ter relação com o sexo.
Em um estudo realizado com 300 fetos ovinos
Kowatschev (1968) descreveu a presença do tronRev. Bras. Med. Vet., 35(3):253-259, jul/set 2013

co celíaco-mesentérico em 25,9% dos animais examinados. Semelhantes resultados foram obtidos
por Lancenfeld & Pastea (1977), que encontraram
o referido tronco em 39,3% dos 28 ovinos da raça
merino estudados. Os resultados percentuais obtidos pelos autores acima em relação à prevalência
do tronco celíaco-mesentérico se assemelham aos
encontrados em nossas dissecções, embora tais autores não separaram os resultados por sexo.
Bisaillon & Bherer (1979) descreveram a presença do tronco celíaco-mesentérico em um (12,5%)
do total de oito castores que examinaram sem, no
entanto fazer nenhum comentário sobre o sexo dos
animais.
Malinovski & Bednarova (1985), em uma série
de 18 ouriços-cacheiro, encontraram a presença do
tronco celíaco mesentérico em apenas um animal
(5,6%). Em nossas dissecções realizadas com animais de ambos os sexos, encontramos a presença
do tronco celíaco-mesentérico em 20% dos machos.
O tronco celíaco-mesentérico, em relação à incidência nos mamíferos foi dividido em três grupos:
um grupo com uma incidência regular ou preponderante, observado em cobaia, um grupo com incidência freqüente observado em ovinos e um grupo com
uma incidência baixa ou nula observado em castor,
ouriço, homem, hamster e rato (Schultz 1976). Não
encontramos na literatura em qual grupo se enquadra o gato.
Em monotrêmatas a irrigação do sistema gastrointestinal é feita por um único tronco celíaco-mesentérico. Já nos marsupiais há diferenças
como, por exemplo, no gênero Didelphis onde se
observa o tronco celíaco-mesentérico, enquanto que
nas espécies do gênero Marmosa as artérias celíaca e mesentérica cranial se apresentam separadas
(Schultz 1976). Esses autores, no entanto não forneceram nenhuma avaliação percentual de ocorrência
em cada espécie analisada.
A artéria celíaca em carnívoros geralmente
se origina em nível da primeira vértebra lombar
(Schwarze 1970, Nickel et al. 1983), podendo também ter sua origem entre a 13ª vértebra torácica e
a 1ª vértebra lombar (Niza et al. 2003). Em cães
mestiços Abidu-Figueiredo et al. (2005), observaram que a artéria celíaca se originou em nível da
primeira vértebra lombar em 22 animais (73,4%),
entre a primeira e a segunda vértebras lombares em
seis animais (20%) e ao nível da segunda vértebra
em dois animais (6,6%). Esses resultados corroboram os obtidos na presente investigação onde nas
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fêmeas foi observado que em dois animais (13,3%)
a origem foi em nível da 13ª vértebra torácica, em
apenas um animal (6,7%) entre a 13ª vértebra torácica e a primeira vértebra lombar, em seis (40%)
animais em nível da primeira vértebra lombar, e em
seis (40%) animais entre a primeira e segunda vértebra lombar. Em relação aos machos foi observado
que em três animais (20%) a origem foi em nível
da 13ª vértebra torácica, em três animais (20%)
entre a 13ª vértebra torácica e a primeira vértebra
lombar, em quatro (26,7%) animais em nível da primeira vértebra lombar, em um animal (6,7%) entre
a primeira e segunda vértebra lombar e em quatro
(26,7%) animais em nível da segunda vértebra lombar. Apesar da artéria celíaca ter apresentado um esqueletopia variável em ambos os sexos, não houve
diferença estatística ( p=0,05).
Schwarze (1970), Nickel et al. (1983) e Getty
(1986) relataram que a artéria celíaca surge ao nível da 17ª e 18ª vértebra torácica em equinos, ao
nível da 1ª vértebra lombar em bovinos e ovinos,
entre a 1ª e 2ª vértebra lombar em caprino e entre
a ultima vértebra torácica e a 1ª lombar nos suínos.
Em humanos, tronco celíaco surge em nível da 12ª
vértebra torácica (Bergman et al. 1988).
Em coelhos, Abidu-Figueiredo et al. (2008) mostraram que a artéria celíaca se originou entre a 12ª e
13ª vértebra torácica em 11 (36,7%) coelhos, ao nível da 13ª vértebra torácica em seis (20%), coelhos,
entre a 13ª vértebra torácica e a 1ª vértebra lombar
em 12 (40%), coelhos, e ao nível da 1ª vértebra lombar em apenas um (3,3%) de coelho não havendo
diferença da esqueletopia em relação ao sexo dos
coelhos, corroborando os resultados obtidos em gatos dissecados na presente investigação.
A média e desvio padrão do comprimento da artéria celíaca foram de 1,32cm±0,18 nas fêmeas e
1,27cm±0,31 nos machos, não havendo diferença
estatisticamente significativa (p=0,6287). Também
não houve correlação entre o comprimento da artéria celíaca, e o comprimento rostro-sacral em machos (p=0,3311) e fêmeas (p=0,0299) semelhante
ao observado por Abidu-Figueiredo et al. (2005) em
cães mestiços e Abidu-Figueiredo et al. (2008) em
coelhos, onde em ambos os experimentos também
não houve diferenças no comprimento da artéria
celíaca em relação ao sexo dos animais dissecados
e ausência de correlação entre o comprimento do
referido vaso em relação ao comprimento rostro-sacral em ambos os sexos.
Bednarova & Malinovsky (1984) estudaram as
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ramificações da artéria celíaca em gatos e encontraram o comprimento deste vaso compreendido entre
0,5 e 1,5cm, informações essas que corroboram com
os valores obtidos na presente investigação embora
esses autores não informaram a raça dos gatos nem
separaram os valores por sexo.
De acordo com Schwarze (1970), Nickel et al.
(1983) e Getty (1986), o comprimento da artéria celíaca varia de 10 a 12cm no bovino, 1 a 1,25cm no
suíno e 1cm no equino. Em coelhos Abidu-Figueiredo et al. (2008) verificou que em coelhos a média
do comprimento da artéria celíaca é de 0,5cm. No
cão esse valor foi de 0,98cm (Abidu-Figueiredo et
al. 2005). No homem o comprimento do tronco celíaco varia de 0,8 a 1,5cm (Bergmam et al. 1988).
Podemos concluir nesta pesquisa que a artéria
celíaca no gato apresentou esqueletopia variável em
ambos os sexos. A origem da artéria celíaca independe do sexo. Não houve diferença nas medidas
da artéria celíaca em relação ao sexo dos animais,
nem correlação entre o comprimento rostro-sacral e
a medida da artéria celíaca.
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