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Resumo: 
 

O objetivo do estudo foi analisar a distribuição arterial do hilo renal da paca 

(Cuniculus paca). Foram utilizados 8 pares de rins de pacas adultas, machos e 

fêmeas, provenientes de frigorífico licenciado pelo MAPA (SIF 2278).A artéria renal 

foi canulada e 3 ml de Neoprene látex “450” corado de vermelho foram injetados.Os 

rins ficaram imersos em água por 24 h e depois em ácido clorídrico (HCl) a 30% por 

mais 48 h para a obtenção dos moldes vasculares.O hilo renal foi dividido em quatro 

quadrantes: craniolateral, craniomedial, caudolateral e caudomedial, pela interseção 

dos eixos craniocaudal e laterolateral. Observou-se que: em 15 dos 16 moldes 

(93,75%) houve a emergência de uma única artéria renal a partir da aorta. No rim 

direito, os ramos arteriais da região hilar aparecem em número de 5, sendo esses: 

ramos cranial, caudal, medial, lateral e craniomedial (37,5%) ou caudomedial (25%); 

4 (25%) - ramos cranial, caudal, medial e lateral e; 3 (12,5%) - ramos cranial, caudal, 

medial. No rim esquerdo, a artéria renal dividiu-se em 4 (87,5%) - ramos cranial, 

caudal, medial e lateral ou em 5 (12,5%) - ramos cranial, caudal, medial, lateral e 

craniolateral e; no rim direito em que houve a emergência de duas artérias renais a 

partir da aorta, a artéria com origem mais cranial dividiu-se em 4 ramos: 2 para os 

quadrantes cranio- e caudomedial e 2 para os quadrantes cranio- e caudomedial, 

enquanto a artéria com origem mais caudal dividiu-se em 3 ramos: cranial, caudal e 

lateral.  

 

Palavras-Chave: Anatomia; Artéria Renal; Animais Silvestres 
  

 
 
 
 
 



 

 

Abstract:  
 

The aim of this study was to analyze the arterial distribution of paca renal wire 

(Cuniculus paca). Eight pairs of male and female adult bales were collected from a 

refrigerator licensed by MAPA (SIF 2278). The renal artery was cannulated and 3 ml 

of Neoprene latex "450" stained red were injected. The kidneys were immersed in 

The hilum was divided into four quadrants: craniolateral, craniomedial, caudolateral 

and caudomedial, by the intersection of the craniocaudal and laterolateral axes. It 

was observed that in 15 of the 16 molds (93.75%) there was the emergence of a 

single renal artery from the aorta. In the right kidney, the arterial branches of the hilar 

region appear in number of 5, being: cranial, caudal, medial, lateral and craniomedial 

(37.5%) or caudomedial (25%); 4 (25%) - cranial, caudal, medial and lateral; 3 

(12.5%) - cranial, caudal, medial. In the left kidney, the renal artery was divided into 4 

(87.5%) - cranial, caudal, medial and lateral, or in 5 (12.5%) - cranial, caudal, medial, 

lateral and craniolateral branches; in the right kidney where there was the emergence 

of two renal arteries from the aorta, the artery with more cranial origin was divided 

into 4 branches: 2 for the cranio- and caudomedial quadrants and 2 for the cranio- 

and caudomedial quadrants, while the artery with more caudal origin was divided into 

3 branches: cranial, caudal and lateral. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 A paca (Cuniculus paca) é o segundo maior roedor existente no Brasil, só 

perdendo, em tamanho, para a capivara. O macho adulto mede de 60-80 cm do 

focinho a ponta da cauda, enquanto as fêmeas são ligeiramente menores, medindo 

entre 50-70 cm, com peso corporal variando de 5 a 10 kg, podendo chegar a 14 kg. 

Essa espécie vem ganhando cada vez mais visibilidade pela alta qualidade de sua 

carne, por ter fácil adaptação aos sistemas de criação de cativeiro, tornando-se um 

animal dócil e de fácil manejo (HOSKEN; SILVEIRA, 2001), o que torna cada vez 

mais imprescindíveis estudos relacionados a sua morfologia e fisiologia.  

 Os rins são os órgãos vitais para a depuração plasmática durante a 

circulação e excreção de produtos resultantes do metabolismo que devem ser 

eliminados em forma de urina (BARROS et al., 2015). São estruturas pares que se 

situam retroperitonealmente comprimidos contra a parede abdominal dorsal dos dois 

lados da coluna vertebral (KONIG; LIEBICH, 2011).  

 Suas principais funções são: (1) remover os produtos do metabolismo e (2) 

controlar as concentrações da maior parte das substancias contidas no liquido 

extracelular, inclusive de íons como o íon sódio, o íon potássio e o íon hidrogênio. A 

unidade funcional do rim é o néfron o qual encontra-se dividido em duas partes 

funcionalmente distintas: o corpúsculo renal e o túbulo renal. Por sua vez, o 

corpúsculo renal é formado pelo glomérulo, que é uma rede capilar, e pela capsula 

de Bowman, que envolve o glomérulo. A pressão do sangue no interior do glomérulo 

é de cerca de 60 mm Hg, que é valor bastante alto para a pressão, o que faz com 

que grandes quantidades de líquido, chamado de filtrado glomerular, sejam filtradas 

para fora do capilar, sendo coletadas pela capsula de Bowman. Nesse filtrado 

glomerular é encontrada a maioria dos produtos finais do metabolismo que devem 

ser eliminados dos líquidos orgânicos. O filtrado glomerular sai da capsula de 

Bowman por meio do túbulo renal, que é dividido em quatro segmentos sequenciais: 

(1) o túbulo proximal, (2) a alça de Henle, (3) o túbulo distal e (4) o tubo coletor. A 

medida que o filtrado passa por esse sistema tubular, as partes desse filtrado que 

são necessárias ao organismo — principalmente nutrientes como glicose e 

aminoácidos, água e a maior parte dos íons (GUYTON; 2011).  
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 Cada rim é irrigado por uma artéria renal, que por sua vez é ramo da aorta 

abdominal (DYCE et al., 2010). As duas artérias renais podem receber até um 

quarto do débito cardíaco total (FRANDSON et al., 2005). Cada artéria renal divide-

se em diversas artérias interlobares que originam os ramos conhecidos como 

artérias arqueadas que, por sua vez, originam inúmeras artérias interlobulares 

(DYCE et al., 2010).  

 Em cada rim é possível identificar segmentos renais, ou seja, territórios 

anatomocirúrgicos, que se baseiam na distribuição independente de artérias e veias. 

Esses segmentos vasculares renais e seus subsegmentos (DIDIO, 2002) são 

facilmente identificados e a distribuição da vascularização arterial renal tem sido 

descrita em várias espécies, tais como a humana (BUSATO JÚNIOR; RIBAS FILHO, 

2003), bovina (MARIANA; BORELLI, 1988), ovina (PINTO; FERNANDES FILHO, 

1988; PEDUTTI NETO, 1975), suína (SOUZA, BORELLI, FERREIRA, 1984; COSTA; 

PEREIRA; RODRIGUES, 1991), canina (RANDI; FERNANDES FILHO, 1985) e 

equina (BARROS et al., 2015), contribuindo para estudos comparativos, porém, a 

literatura a respeito da morfologia renal da paca ainda é bem escassa.  

 Dessa forma, considerando a importância da paca na fauna brasileira, seu 

potencial zootécnico e experimental e as poucas informações existentes a respeito 

de sua morfologia, o presente estudo tem como objetivo descrever a distribuição da 

artéria renal nessa espécie. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 Foram utilizados 8 (oito) pares de rins de pacas adultas, machos e fêmeas, 

provenientes de frigorífico licenciado pelo MAPA (Pro-Fauna Cerrado LTDA – 

ME;SIF 2278). 

Os rins foram removidos em conjunto com os correspondentes segmentos da 

aorta abdominal, veia cava caudal e parte inicial do ureter.A artéria renal foi 

canulada com cateter no 23, através da qual foram injetados aproximadamente 3 

(três) ml de Neoprene látex “450” corado de vermelho.Os rins ficaram imersos em 

água por 24 h e depois em solução de ácido clorídrico (HCl) a 30% por mais 48 h 

para a obtenção dos moldes vasculares (Fig. 1). 
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O hilo renal foi dividido em quatro quadrantes: craniolateral, craniomedial, 

caudolateral e caudomedial, através da interseção dos eixos craniocaudal e 

laterolateral,1, a partir dos quais foram elaborados desenhos esquemáticos  para a 

descrição dos resultados(Fig. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Molde da vascularização arterial do rim direito de paca (Cuniculus paca) obtido pela 

técnica de corrosão. 1 – Artéria renal. 

3. RESULTADOS 

 

A análise dos moldes da artéria renal em pacas demonstra que: 

Em 15 (quinze) dos 16 (dezesseis) moldes analisados (93,75%) houve a 

emergência de uma única artéria renal a partir da aorta.  

No rim direito, os ramos arteriais da região hilar aparecem em número de 5, 

sendo esses: ramos cranial, caudal, medial, lateral e craniomedial (37,5%) ou 

caudomedial (25%); de 4 (25%) - ramos cranial, caudal, medial e lateral e; 3 (12,5%) 

- ramos cranial, caudal, medial. 

No rim esquerdo, a artéria renal dividiu-se em 4 (87,5%) - ramos cranial, 

caudal, medial e lateral ou em 5 ramos (12,5%) - ramos cranial, caudal, medial, 

lateral e craniolateral.  

Em um dos moldes de rim direito (6,25%), houve a emergência de 2 artérias 

renais a partir da aorta. A artéria com origem mais cranial dividiu-se em 4 ramos: 2 

para os quadrantes cranio- e caudomedial e 2 para os quadrantes cranio- e 
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caudomedial, respectivamente, enquanto a artéria com origem mais caudal dividiu-

se em 3 ramos: cranial, caudal e lateral.  

 

Figura 2 –Desenhos esquemáticos do comportamento da artéria renal da paca (Cuniculus 

paca) visto pela região hilar, onde se verificam as suas principais ramificações 

(•). A – Eixo craniocaudal. B – Eixo laterolateral. I – Quadrante craniolateral. II - 

Quadrante craniomedial. III – Quadrante caudolateral. IV - Quadrante 

caudomedial. 

 

4. DISCUSSÃO 

 

Os resultados obtidosnos rins das pacas (Cuniculus paca), relativos ao 

número e localização das artérias em região hilar nos permite comparação com 

dados apresentados em outras espécies. 

 Em asnos (SOUZA; PEREIRA, 1987), as divisões arteriais na região hilar do 

rin direito dividem-se entre números de 2 e 5 vezes, aparecendo com maior 

frequência 2 artérias, enquanto que no esquerdo, entre 1 a 5 vezes, e com 3 ramos 

a mais frequente. Em bois da raça nelore (MARIANA; BORELLI, 1988),as artérias do 

rim direito se dividem entre 3 a 8 vezes, e no esquerdo de 3 a 9, tendo em média 

tanto para o rim direito como para o esquerdo 5,5 artérias. Em caprinos(GUARENTI; 

FILHO, 1985),foi observado no rim direito ramificações arteriais entre 1 a  5, 

enquanto no esquerdo de 1 a 6. Já em cavalos (PEREIRA, 1974),as ramificações do 

rim direito são divididas entre 3 a 10 vezes e no esquerdo de 3 a 11.  Em cães da 

raça pastor alemão, o autor RANDI & FILHO (1985) pesquisou que nas artérias 
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hilares, tanto do rim direito quanto do rim esquerdo, as divisões variam de 1 a 6. Em 

Javalis (SANTOS, 2013), no rim direito há ramos que variam de 3 a 5, sendo o com 

maior repetição de 3 ramos, e na artéria renal direita de 2 a 6 com maior frequência 

em números de 4. Em porcos (FERREIRA, 1975),as artérias dos rins direitos 

possuem de 2 a 6 ramos, sendo que de 5 aparece com maior frequência e no 

esquerdo varia de 2 a 8 ramos, ocorrendo 4ramificaçõescom maior sequência. Em 

ovinos da raça merino(NETO, 1976),a variação de ramificação da artéria renal do rim 

direito varia de 3 a 14, já no esquerdo o pesquisador observou entre 4 e 13 ramos. 

Um estudo semelhante foi feito em mocós (OLIVEIRA et al., 2011),e pode-se 

observar no rim direito de 3 a 8, e a esquerda de 3 a 7 ramos. 

Por outro lado,BARCELOS et al. (2012) estudou rins de Mão Pelada 

(Procyoncancrivorus) e percebeu que a artéria se apresentou única e bifurcando-se 

pouco antes de atingir o hilo renal, semelhante a cutia (CARVALHO, 2008). Em 

coelhos da raça gigante (MOURA; SANTOS, 2006), observou-se que as artérias 

dorsais direita e esquerda e ventral esquerda se bifurcaram ou trifurcaram ou não 

tiveram divisão terminal, enquanto as artérias ventral direita se bifurcaram e 

trifurcaram. Já em tracajá (Podocnemisunifilis),as artérias renais se originam da face 

ventral da aorta dorsal e em número de 2 pares, um para esquerda e outro para 

direita(HIRANO et al. 2014). Em ratos, (YOLDAN; DAYAN, 2014) as artérias renais 

esquerda e direita são vistas emergindo da aorta abdominal e, em todos os casos, 

dividiram-se em 2 ramos, um ventral e outro caudal, não tendo nenhuma 

semelhança com os rins das pacas. 

 

5. CONCLUSÃO 

 

A partir dos resultados obtidos, conclui-se que os rins  das pacas são 

extremamente vascularizados e com várias ramificações na região hilar, sendo a 

artéria renal direita com maior número de ramificações em comparação com a 

esquerda. Não foram observadas um padrão comum com outras espécies, 

apresentando,  portanto, um padrão próprio de vascularização e segmentação. 

Com esses dados ampliamos o conhecimento sobre este animal da fauna 

brasileira e aprimoramos as informações para cirurgia e clínica de animais silvestres. 



 

10 

 

6. REFERÊNCIAS 

 

ATILLAYOLDA&MUSTAFAORHUNDAYAN. Morphological Characteristics of Renal 

Artery and Kidney in Rats. The Scientific World Journal, vol. 2014, p. 7, mar 2014. 

Disponivelem: <https://www.hindawi.com/journals/tswj/2014/468982/>.  acesso em 

25  jul. 2018. 

 

BARCELOS, Natane Barbosa et al., Descrição anatômica dos segmentos arteriais 

do rim de mão-pelada (Procyoncancrivorus). Biotemas, Florianópolis, v. 25, n. 2, p. 

139-147, fev. 2012 ISSN 2175-7925. Disponível em: 

<https://periodicos.ufsc.br/index.php/biotemas/article/view/21757925.2012v25n2p139

>. Acessoem: 01 ago. 2018.  

 

BARROS, P.S.M.; SOUZA, W.M.; RODRIGUES, R.F.; GUIMARÃES, J.P.; MIGLINO, 

M.A.; BORELLI, V. Topography of arterial and venous blood vessels in the kidneys of 

English Thoroughbred Horses. Braz. J. Vet. Res. Anim. Sci., v. 52, p. 6-14, 2015.  

 

BUSATO JÚNIOR, W.F.S.; RIBAS FILHO, J.M. Estudo da distribuição arterial em 

rins humanos. Arquivos Catarinenses de Medicina, v. 32, p. 21-27, 2003. 

 

CARVALHO, Maria A.M. et al . Segmentos anátomo-cirúrgicos arteriais do rim de 

cutia (Dasyproctaprymnolopha). Pesq. Vet. Bras.,  Rio de Janeiro ,  v. 28, n. 5, p. 

249-252,  Maio 2008. Disponível 

em:<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-

736X2008000500004&lng=en&nrm=iso>. acesso em:  25 jul.  2018. 

 

COSTA, O.JM.; PEREIRA, J.G.L.; RODRIGUES, C.A. Contribuição ao estudo dos 

elementos vasculares, arteriais e venosos do hilo renal em suínos (Sus 

scrofadomestica – Linnaeus – 1758) da raça largewhite. Braz. J. Vet. Res. Anim. 

Sci., v.28, p. 155-169,1991.  

 

DIDIO L.J.A. Tratado de Anatomia Sistêmica Aplicada. 2.ed. São Paulo: Atheneu, 

2002. 948 p. 

 



 

11 

 

DYCE, K.M.; SACK, W.O.; WENSING, C.J.G. Tratado de anatomia veterinária. 4. 

ed. Rio de Janeiro: Elsevier, p. 175, 2010.  

 

FERREIRA, N.Contribuicao ao estudo dos elementos vasculares, arteriais e 

venosos, do hilo renal em suinos (Sus scrofadomestica). Rev. Fac.Med. vet. 

Zootec. Univ. S. Paulo, v. 12, p. 7-22, 1975. 

 

FRANDSON, R. D.; et AL. Anatomia e fisiologia dos animais de fazenda. 6.ed. 

Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, p. 454, 2005.  

 

GUARENTI, V.P.J. & FERNANDES FILHO, A. Contribuição ao estudo dos ramos 

arteriais e das raízes venosas, hilares e extrahilaies, em rins de caprinos (Capra 

hircus). Rev. Fac. Med. vet. Zootec. Univ. S. Paulo, v.22, p.115-33, 1985. 

 

GUYTON, A.C.; HALL, J.E. Tratado de Fisiologia Médica. 12.ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara.1176 p. 2011.  

 

QUEIROS LUZ HIRANO, et al., Anatomia vascular das artérias renais e gonadais de 

PodocnemisunifilisSchweigger, 1812 (Testudines, Pelomedusidae). Acta 

Scientiarum. Ciências Biológicas, 2009. Disponível 

em: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=187115790012> Acessado em: 02 de 

agosto de 2018. 

 

HOSKEN, F.M.; SILVEIRA, A.C. Criação de Pacas. Viçosa: Aprenda Fácil. 262 p., 

2001.  

 

MARIANA, A.N.B.; BORELLI, V. Contribuição ao estudo dos elementos vasculares, 

arteriais e venosos, do hilo renal, em bovinos da raça nelore. Rev. Fac. Med. Vet. 

Zootec. Univ. S. Paulo, v.25, p. 53-70,1988.  

 

MOURA, R. C.; SANTOS, A. L. Q. Segmentos anatomocirurgicos arteriais dos rins 

de coelhos da raça gigante (Oryctolaguscuniculus – Linnaeus, 1758) (Lagomorpha – 

Leporidae). Biosci. J., Uberlândia, v. 22, n. 3, p. 139-147, Sept./Dec. 2006. 

 

http://www.redalyc.org/articulo.oa


 

12 

 

OLIVEIRA, GLEIDSON&RODRIGUES, MARCIO&FERNANDO GOMES DE 

ALBUQUERQUE, JOSÉ&MENEZES, DANILO&OLIVEIRA, MOACIR. Kidney 

vascularization in cavies. (Kerodonrupestris- Wied, 1820). Acta 

VeterinariaBrasilica. v. 5, p. 291-299, 2011 

 

PEDUTI NETO, J. Contribuição ao estudo dos elementos vasculares, arteriais e 

venosos do hilo renal, em ovinos de raça merino. Rev. Fac. Med. Vet. Zootec. Univ. 

S. Paulo, v.13, p. 67-83,1973.  

 

PEREIRA, J. G. L. — Contribuicao ao estudo dos ramos arteriais hilares, justahilares 

e extrahilares em rins de cavalos (Equuscaballus). Rev. Fac. Med. vet. Zootec. 

Univ. S. Paulo, v. 11, p. 237-61, 1974. 

 

PINTO, M.G.F.; FERNANDES FILHO, A. Contribuição aos estudos dos elementos 

vasculares arteriais e venosos do hilo renal, em ovinos deslanados. Rev. Fac. Med. 

Vet. Zootec. Univ. S. Paulo, v.25, p. 33-45, 1988.  

 

RANDI, R.E.; FERNANDES FILHO, A. Contribuição aos estudos dos elementos 

vasculares arteriais e venosos do hilo renal, em cães da raça pastor alemão. Rev. 

Fac. Med. Vet. Zootec. Univ. S. Paulo, v.22, p. 77-95, 1985.  

 

SANTOS, A.L.Q. et al. Estudo dos elementos vasculares, arteriais e venosos do hilo 

renal em javali Susscrofascrofa(Linnaeus, 1758). PUBVET, Londrina, V. 7, N. 10, 

Ed. 233, Art. 1541, Maio, 2013. 

 

SOUZA, A.; BORELLI, V.; FERREIRA, N. Contribuição aos estudos dos elementos 

vasculares arteriais e venosos do hilo renal, em suínos da raça landrace. Rev. Fac. 

Med. Vet. Zootec. Univ. S. Paulo, v.21, p. 27-35, 1984. 

 

SOUZA , W.M.; PEREIRA, J.G.L. Contribuição ao estudo dos elementos vasculares, 

arteriais e venosos, hilares, justahilares e extrahiliares , em rins de asininos 

(Equusasinus). Rev. Fac. Med. Vet. Zootec. Univ. 5. Paulo, v.24, p.127-140, 1987. 

 

 


