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Introdução 

 

A cirurgia de reconstrução de mama proporcionou, nos últimos tempos, uma           

melhora significativa na qualidade de vida de pacientes que foram submetidas à            

mastectomia radical. Dentre as várias técnicas empregadas no reparo, através da           

reconstrução autóloga (a que utiliza o tecido da própria paciente e não próteses),             

encontra-se aquela que usa ramos profundos da artéria epigástrica inferior (AEI) como            

pedículo vascular, visando preservar a irrigação da musculatura, transferindo a pele e a             

tela subcutânea da região abdominal, a fim de recompor o novo relevo mamário (Webster              

et al. , 2014).  

Segundo autores clássicos da anatomia, a AEI frequentemente está presente, se           

origina da artéria ilíaca externa imediatamente acima do ligamento inguinal, ascendendo           

em trajeto oblíquo à margem medial do anel inguinal profundo. É responsável por suprir a               

porção inferior da parede abdominal, juntamente com a artéria circunflexa ilíaca profunda;            

corre superficialmente à fáscia transversal e entra na face posterior do músculo reto do              

abdome na altura da cicatriz umbilical (Gardner et al. , 1988; Hollinshead & Rosse, 1991;              

Drake et al ., 2010; Moore et al., 2014).  

Segundo Warwick & Williams (1979) a AEI pode ter variações na sua origem, tais              

como: de qualquer ponto da artéria ilíaca externa, ou da artéria femoral, ou             

frequentemente através de um tronco comum com a artéria obturatória, ou até mesmo a              

partir da própria artéria obturatória.  

Um estudo relatou variação na origem da AEI, no qual ela partia de um tronco               

comum com as artérias obturatória e circunflexa femoral medial, saindo este tronco            

comum da artéria femoral (Sañudo et al. , 1993). Em outro estudo utilizando 171             

cadáveres, a AEI teve origem na artéria ilíaca externa de maneira independente em             

83,6% dos casos, em tronco comum com a artéria obturatória em 15,1% e em tronco               

comum com uma artéria obturatória acessória em 1,3% (Al-Talalwah, 2017).  

Em relação à topografia e trajeto da AEI, um estudo em 50 angiotomografias,             

analisou a localização da artéria, bem como seu trajeto e sua distância em relação a dois                
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pontos específicos da parede abdominal: a distância da AEI até a linha média do abdome,               

na altura do umbigo, que foi de 5,3 ± 1 cm, e, na altura do ponto médio do ligamento                   

inguinal, que foi de 5,2 ± 1 cm (Joy et al. , 2016). Estes mesmos autores, no ano seguinte,                  

considerando que a AEI pode ser lesada em cerca de 2% dos procedimentos invasivos na               

parede abdominal, realizaram um estudo mais completo acerca de seu trajeto e            

topografia, em 30 cadáveres fixados. De um total de 60 artérias, em 28% ela se esgotava                

antes de atingir a cicatriz umbilical (Joy et al. , 2017). Realizaram as mesmas medições              

que o trabalho anterior (2016) e não encontraram diferença significante entre os lados;             

assim, concluíram que os procedimentos laparoscópicos poderiam ser realizados com          

segurança a 5,5 cm da linha média do abdome.  

Em um estudo realizado com duplex scan , foram analisadas 79 AEIs de 40             

pacientes. Foi constatado que o comprimento médio da artéria foi de 9,6 cm à direita e 9,0                 

cm à esquerda, e, seu diâmetro foi de 2,4 mm à direita e 2,6 mm à esquerda (Burns-                  

Brown et al. , 1993). 

Na investigação de Munhoz (2004) feita em 15 cadáveres humanos frescos, foram            

analisados o comprimento do pedículo arterial e os ramos perfurantes da AEI após a              

injeção de látex corado de azul. O pedículo arterial apresentou um comprimento médio de              

15,7 cm e as artérias perfurantes, um calibre em torno de 2 mm. 

Com base no exposto, esta pesquisa tem como objetivos avaliar a frequência da             

artéria epigástrica inferior, analisando seus locais de origem e possíveis variações,           

estudar sua topografia na parede abdominal, em relação ao ligamento inguinal e à cicatriz              

umbilical, e fornecer dados biométricos desta artéria, tais como o seu calibre externo e              

comprimento extramuscular. 

Com esses dados, pretendemos fornecer mais detalhes anatômicos que possam          

ser úteis em cirurgias de reconstrução de mama e em outros procedimentos que utilizam              

retalhos cutâneos, nos quais a artéria epigástrica inferior é seu pedículo vascular. 
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Material e Método 

 

Foram analisadas as artérias epigástricas inferiores (AEIs) direitas e esquerdas de           

15 cadáveres fixados, sendo 10 formolizados e 5 glicerinados, de indivíduos brasileiros            

adultos, de ambos os sexos, 14 do sexo masculino e 1 do sexo feminino, pertencentes ao                

Laboratório de Anatomia do Departamento de Ciências Morfológicas (MOR) da UFSC. Os            

cadáveres foram dissecados com material ad hoc . Foi realizada a dissecação da parede             

anterolateral do abdome até a exposição do músculo reto do abdome bilateralmente,            

preservando a sua bainha. Em seguida, a parede do abdome foi incisada na altura das               

margens costais direita e esquerda, a fim de rebatê-la, em sentido anterior e inferior. Na               

face interna da parede abdominal, foram dissecadas as AEIs, direita e esquerda, desde a              

sua origem até sua penetração na margem lateral do músculo reto do abdome. 

Para cada AEI, foram observados os seguintes aspectos:  

a) a presença ou não da artéria; 

b) de qual artéria ela se originou, bem como possíveis variações anatômicas. 

Posteriormente, foram tomadas as seguintes medidas com paquímetro digital          

Starrett® e régua:  

a) distância da AEI à linha média do abdome, na altura do ponto médio do               

ligamento inguinal homolateral (figura 1);  

b) distância da AEI à linha média do abdome, na altura da cicatriz umbilical (figura               

1);  

c) o comprimento extramuscular da AEI (da origem da artéria até a margem lateral              

do m. reto do abdome); 

d) o calibre externo da AEI, no ponto médio de sua porção extramuscular. 

O registro dos dados foi realizado em protocolo específico, incluindo-se esquemas           

e fotografias.  

As medidas obtidas foram submetidas à análise estatística, utilizando-se o          

programa IBM SPSS Statistics 20. Realizou-se inicialmente o teste de normalidade de            

Shapiro-Wilk e, em seguida, o teste t de Student, para comparação entre os lados direito               
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e esquerdo de todas as medidas tomadas, considerando um nível de significância de 95%              

(p<0,05). Para uma possível correlação entre o comprimento extramuscular e calibre           

externo das artérias, foi aplicado o coeficiente de correlação de Pearson, com um nível de               

significância de 0,01. Quando a estatística calculada apresentou significância,         

assinalamos com asterisco, e quando não, utilizamos NS. 

 

 

Fig. 1: Distância 1 - entre a a. epigástrica inferior e a linha média do abdome, na altura do                   

ponto médio do ligamento inguinal. Distância 2 - entre a a. epigástrica inferior e a linha                

média do abdome, na altura da cicatriz umbilical. 
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Resultados 

 

A AEI esteve presente em 100% dos casos. 

A AEI originou-se da artéria ilíaca externa em 28/30 casos (93,3%), sendo 15 do              

lado esquerdo (50%) e 13 do lado direito (43,3%), conforme mostra a Figura 2. Nos dois                

casos restantes (6,7%), ambos à direita, a AEI originou-se da artéria femoral, como ilustra              

a Figura 3. As origens da AEI estão indicadas na Tabela I.  

Dos 15 indivíduos analisados, em 13 deles (86,7%), a origem da AEI a partir da               

artéria ilíaca externa foi bilateral. 

Não foram encontradas variações anatômicas quanto à origem da AEI em tronco            

comum com outras artérias, ou seja, ela originou-se sempre de maneira independente. 

Através do teste de normalidade de Shapiro-Wilk, os valores encontrados para as            

medidas analisadas foram maiores do que 0,05, indicando que a amostra apresentou um             

padrão de distribuição normal. 

A distância da AEI à linha média do abdome, na altura do ponto médio do               

ligamento inguinal, foi de 4,28 + 0,49 cm no lado direito e de 4,07 + 0,92 cm no lado                   

esquerdo, com um valor de p = 0,487 NS. O valor máximo encontrado foi de 5,38 cm e o                   

mínimo de 2,5 cm. 

A distância da AEI à linha média do abdome, na altura da cicatriz umbilical, foi de                

4,13 + 0,88 cm no lado direito e de 4,29 + 0,69 cm no esquerdo, com um valor de p =                     

0,545 NS. O valor máximo encontrado foi de 5,68 cm e o mínimo de 2,4 cm. 

O comprimento extramuscular da AEI à direita foi de 4,51 + 1,51 cm e à esquerda,                

de 4,48 + 1,05 cm, com um valor de p = 0,917 NS. O valor máximo encontrado foi de 7,4                    

cm e o mínimo de 1,9 cm. 

O calibre externo das AEI direitas foi de 3,04 + 0,50 mm, e o das esquerdas foi de                  

3,08 + 0,53 mm, com um valor de p = 0,712 NS. O valor máximo encontrado foi de 4,1                   

mm e o mínimo de 2,0 mm. 

Os valores médios acerca dos dados biométricos da AEI encontram-se resumidos           

na Tabela II. 
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Na análise pela correlação de Pearson ( r) entre as variáveis comprimento           

extramuscular e calibre externo das artérias epigástricas inferiores, o valor de r            

encontrado para o lado direito foi de -0,466 (p = 0,080) NS, e para o lado esquerdo foi de                   

-0,649 (p = 0,009)*. Sendo assim, houve uma correlação moderada negativa entre as             

variáveis analisadas do lado esquerdo, ou seja, quanto maior o comprimento           

extramuscular, menor o calibre da artéria ou vice-versa. 

 

 

Fig. 2: Vista interna e superior da cavidade abdominopélvica do cadáver nº 15, lado              

esquerdo, mostrando a a. epigástrica inferior esquerda se originando da a. ilíaca externa. 
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Fig. 3: Visão anterior da coxa direita do cadáver nº 05, mostrando a a. epigástrica inferior                

se originando da a. femoral. 
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Tabela I: Origem da artéria epigástrica inferior 

Origem da AEI Lado direito Lado esquerdo 

Da a. Ilíaca externa 13 (43,3%) 15 (50%) 

Da a. femoral 2 (6,7%) 0 (0%) 

Total 15 (50%) 15(50%) 

 

 

Tabela II: Aspectos biométricos da artéria epigástrica inferior e valores médios 

Medida Lado direito Lado esquerdo 

Distância à linha média do 

abdome (lig. inguinal) 

4,28 + 0,49 cm 4,07 + 0,92 cm 

Distância à linha média do 

abdome (cicatriz umbilical) 

4,13 + 0,88 cm 4,29 + 0,69 cm 

Comprimento 

extramuscular 

4,51 + 1,51 cm 4,48 + 1,05 cm 

Calibre externo 3,04 + 0,50 mm 3,08 + 0,53 mm 
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Discussão 

 

No presente estudo, a artéria epigástrica inferior esteve presente na totalidade dos            

nossos 30 casos, conforme citado por diversos autores clássicos da anatomia (Gardner et             

al. ; Goss, 1988; Hollinshead & Rosse; Drake et al. ; Moore et al. ). O mesmo ocorreu nos                

estudos realizados por Joy et. al . (2016) e Al-Talalwah, nos quais a a. epigástrica inferior               

esteve presente em 100% dos casos; no primeiro em 50 pacientes submetidos à análise              

por angiotomografia e no segundo, com 171 cadáveres analisados.  

Em outro estudo realizado por Burns-Brown et al. , através do uso de aparelho             

ultrassonográfico, foi relatada a ausência da artéria epigástrica inferior do lado direito de             

apenas um dos 40 pacientes analisados. Desta forma, podemos inferir que a AEI é um               

vaso frequentemente presente. 

Quanto à origem da AEI, em nossos achados, verificamos que ela originou-se da             

artéria ilíaca externa de maneira independente em 93,3% dos casos. Autores como            

Al-Talalwah e Jakubowicz & Czerniawska-Grzesiñska (1996) também observaram essa         

situação em 83,6% e 88%, respectivamente. Em nossa amostra, a artéria epigástrica            

inferior se originou em 6,7% da artéria femoral. Autores clássicos da anatomia como             

Warwick & Williams mencionaram que essa seria uma possibilidade de variação           

anatômica. A mesma situação foi descrita por Jakubowicz & Czerniawska-Grzesiñska,          

com uma frequência próxima à nossa, ou seja, em 8%. 

Não encontramos variações na origem da AEI, conforme as citadas por Sañudo et             

al. e AL-Talalwah, em que ela se origina em tronco comum com a a. obturatória ou com a                  

a. circunflexa femoral medial. Essa situação pode ter ocorrido devido ao número de casos              

analisados em nosso estudo. 

Quanto aos aspectos topográficos, nossa amostra evidenciou uma distância da AEI           

à linha média do abdome na altura do ponto médio do ligamento inguinal de 4,28 + 0,49                 

cm no lado direito e 4,07 + 0,92 cm no lado esquerdo. Em um estudo realizado por Joy et                   

al. (2016), através de tomografia computadorizada de 50 pacientes, essa mesma medida            

teve um valor médio de 5,2 + 1 cm. Outro estudo desenvolvido posteriormente pelos              
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mesmos autores (Joy et al. , 2017), dessa vez através da dissecação de 30 cadáveres              

fixados, constatou um valor médio de 4,45 + 1,42 cm. No estudo realizado através do               

método de imagem, o valor foi um pouco superior ao nosso, quando comparado com o               

estudo realizado com cadáveres fixados, no qual as medidas foram mais próximas das             

nossas. Talvez possa se inferir que a técnica de fixação dos cadáveres, que resulta na               

retração dos tecidos, possa ter sido a causa do valor um pouco inferior quando              

comparado ao realizado no indivíduo vivo.  

Ainda sobre a anatomia de superfície, nossos dados coletados mostraram uma           

distância da AEI à linha média do abdome na altura da cicatriz umbilical de 4,13 + 0,88                 

cm no lado direito e 4,29 + 0,69 cm no lado esquerdo. Nas mesmas análises feitas por                 

Joy et al. (2016 e 2017), os valores encontrados foram de 5,3 + 1 cm e 4,49 + 1,15 cm,                    

respectivamente. No estudo realizado por Epstein et al. (2004), a média encontrada foi de              

5,17 cm. 

As medidas da distância da AEI à linha média do abdome têm sua relevância tanto               

na área clínico-cirúrgica quanto na radiologia. É importante o conhecimento da anatomia            

de superfície da AEI na parede abdominal, para o planejamento pré-operatório de            

pacientes que serão submetidas à reconstrução de mama por tecido autólogo. E, apesar             

dos resultados apresentados no presente estudo serem um pouco inferiores aos dos            

outros autores, nossos achados concordam com a conclusão de Joy et al. (2017), de que               

os procedimentos laparoscópicos poderiam ser realizados com segurança a 5,5 cm da            

linha média do abdome, pois não haveria o risco de lesar ou seccionar a AEI.  

Em relação ao comprimento extramuscular da AEI, não encontramos na literatura           

consultada, trabalhos que tivessem analisado especificamente essa medida, ou seja, a           

distância entre a origem da AEI até ela cruzar a margem lateral do m. reto do abdome.                 

Em nossa amostra, o comprimento médio encontrado foi de aproximadamente 4,5 cm. O             

estudo de Burns-Browns et al. analisou através de duplex scan , o comprimento médio da              

AEI de 40 pacientes, e teve como resultado um valor que oscilou entre 9,0 e 9,6 cm. Já a                   

investigação de Munhoz analisou o pedículo arterial baseado na AEI, e ele teve um              

comprimento médio de 15,7 cm. Esses dois últimos estudos citados verificaram o            
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comprimento total da artéria, e por isso, os valores são bem distintos dos nossos. 

Quanto ao calibre externo da AEI, nossa amostra apresentou valores médios de            

3,04 mm para o lado direito e 3,08 mm para o esquerdo. No trabalho de Burns-Brown et                 

al. as medidas encontradas foram de 2,4 mm à direita e 2,6 mm à esquerda. 

Em relação às variáveis comprimento extramuscular e calibre externo, o índice de            

correlação de Pearson à direita foi de -0,466 (p=0,080) e de -0,649 (p=0,009)* à              

esquerda. Com isso, nossa amostra apresentou uma correlação moderada negativa com           

significância estatística no lado esquerdo, ou seja, quanto maior o comprimento, menor o             

calibre da artéria ou vice-versa. Entretanto, essa correlação estatisticamente significante          

não necessariamente reflete uma causalidade. Seria necessário, talvez, dispor de um           

maior número de amostras e compreender mecanismos anatômicos e/ou fisiológicos que           

determinassem uma causalidade dessa correlação. 

Por ser considerada um importante pedículo vascular, a artéria epigástrica inferior           

é utilizada nas cirurgias de reconstrução de mama por propiciar irrigação ao retalho             

composto de pele e tela subcutânea do abdome que servirá de estrutura para o futuro               

relevo mamário (Webster et. al. ). Com base nos dados coletados em nosso estudo,             

algumas características dessa artéria, em especial as que envolvem a anatomia de            

superfície, poderão auxiliar cirurgiões a realizar um planejamento operatório mais          

detalhado nas pacientes que serão submetidas a tal procedimento ou até mesmo dar um              

suporte extra para aqueles que se utilizarão de vias laparoscópicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



14 

Conclusões 

 

Com base na análise de nossos achados, concluímos que: 

 

1. A a.epigástrica inferior frequentemente está presente; na maioria dos casos, é ramo da a.              

ilíaca externa, se originando desta, de forma independente; na minoria, é ramo da a.              

femoral; 

2. A distância média da a. epigástrica inferior à linha média do abdome, na altura do ponto                

médio do ligamento inguinal, é de 4,17 cm, sem diferença significante entre os lados              

direito e esquerdo; 

3. A distância média da a. epigástrica inferior à linha média do abdome, na altura da cicatriz                

umbilical, é de 4,21 cm, sem diferença significante entre os lados; 

4. O calibre externo médio da a. epigástrica inferior é de 3,06 mm, sem diferença significante               

entre os lados; 

5. O comprimento extramuscular médio da a. epigástrica inferior é de 4,49 cm, sem             

diferença significante entre os lados. 
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Abstract 

 

The breast reconstruction surgery uses, in one of its techniques, a flap composed of              

skin and subcutaneous tissue from the abdomen to recompose the new breast contour.             

This flap has deep branches of the inferior epigastric artery (IEA) as a vascular pedicle.               

The anatomical knowledge of this artery is relevant to the surgical area that performs this               

and other procedures of the abdominal wall. In order to provide details about the IEA, 15                

embalmed cadavers of Brazilian adult individuals were dissected. The presence or           

absence of the artery was registered on both sides, its origin and anatomical variations              

(when present), and using the ruler and digital caliper, the distances from the artery to the                

midline of the abdomen at the level of the umbilical scar and the midpoint of the inguinal                 

ligament were measured, as well its external caliber and extramuscular length. The            

measurements were analyzed using the Shapiro-Wilk and Student’s t-test. The IEA was            

present in 100% of the cases. It originated from the external iliac artery in 28/30 cases                

(93.3%), with 15 (50.0%) on the left and 13 (43.3%) on the right side. In the remaining two                  

(6.7%), both on the right, it originated from the femoral artery. The average distances from               

the artery to the midline of the abdomen at the level of the umbilical scar and the midpoint                  

of the inguinal ligament were, respectively, 4.21 cm and 4.17 cm, with no statistically              

significant difference between the sides. The average extramuscular length was 4.49 cm            

and the average external caliber was 3.06 mm, both without statistical significance            

between the sides. Biometric and topographic details of the IEA should be taken into              

account in procedures that approaches the abdominal wall, especially in breast           

reconstruction surgeries. 

 

Keywords: abdominal wall; arteries; inferior epigastric artery; plastic surgery; breast          

reconstruction. 
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Anexo 1: dados registrados sobre a a. epigástrica inferior para cada lado dos quinze              

indivíduos analisados 
 

Cadáver Número 
de 

identifi- 
cação 

Sexo Lado Artéria 
Presente? 

Origem Distância 
x ponto 

médio lig. 
ing 

Distância 
x cicatriz 
umbilical 

Compri- 
mento 

extramus-
cular 

Calibre 
externo 
(mm) 

 
01 

 
68 

 
M 
 

D S AIE 4,14 4,02 4,30 3,35 

E S AIE 3,47 4,83 5,13 3,25 

 
02 

 
119 

 
M 

D S AIE 4,40 3,50 2,20 2,64 

E S AIE 4,80 3,10 3,20 3,51 

 
03 

 
10 

 
M 

D S AIE 4,30 3,90 1,90 3,86 

E S AIE 5,10 4,00 2,70 3,97 

 
04 

 
33 

 
M 

D S AIE 3,70 2,40 6,50 2,20 

E S AIE 4,80 5,30 6,50 2,00 

 
05 

 
70 

 
M 

D S AF 4,70 3,90 7,40 2,50 

E S AIE 2,50 4,20 5,20 2,80 

 
06 

 
66 

 
F 

D S AIE 4,1 3,8 5,5 3,0 

E S AIE 4,2 5,1 5,1 3,5 

 
07 

 
SN 

 
M 

D S AIE 3,51 5,40 3,45 2,62 

E S AIE 5,21 3,78 5,57 3,08 

 
08 

 
SN 

 
M 

D S AIE 4,74 5,68 5,22 3,19 

E S AIE 5,38 5,59 4,73 3,11 

 
09 

 
SN 

 
M 

D S AIE 4,6 4,8 4,1 4,0 

E S AIE 3,2 4,5 3,2 4,1 

 
10 

 
SN 

 
M 

D S AIE 4,1 4,0 4,2 3,03 

E S AIE 4,2 4,3 5,2 2,80 

   D S AIE 3,5 4,0 5,90 3,01 
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11 08 M E S AIE 2,9 3,8 4,54 2,99 

 
12 

 
14 

 
M 

D S AIE 4,1 3,8 4,9 3,4 

E S AIE 4,8 4,3 4,7 3,0 

 
13 

 
SN 

 
M 

D S AF 4,2 3,2 3,0 3,3 

E S AIE 3,98 3,24 4,2 2,63 

 
14 

 
SN 

 
M 

D S AIE 5,17 4,05 4,26 3,01 

E S AIE 3,16 4,13 3,26 2,93 

 
15 

 
SN 

 
M 

D S AIE 4,96 5,5 4,86 2,52 

E S AIE 3,30 4,3 3,98 2,60 

 

Siglas utilizadas: SN: sem número; M: masculino; F: feminino; D: direito; E: esquerdo; S: sim; AIE:                

artéria ilíaca externa; AF: artéria femoral. 
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Anexo 2:  
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