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RESUMO
A artéria de Uchimura é um tipo de variação anatômica da irrigação do hipocampo, uma região cerebral complexa, responsável pela
memória, aprendizado e emoções. A vascularização do hipocampo é feita através da artéria coroideia anterior, coroideia posterior
lateral, temporal inferior e artéria cerebral posterior que se ramificam nas artérias hipocampais. A artéria de Uchimura está presente
em uma variação anatômica na qual a artéria cerebral posterior dá origem às artérias hipocampais, sendo descrita por Yushi Uchimura
em 1928. Foram encontrados 6 trabalhos de comparação anatômica mostrando de quatro a cinco padrões de irrigação do hipocampo
com variação significativa. A denominação “artéria de Uchimura” foi diretamente descrita por apenas dois trabalhos. Dessa forma, a
irrigação do hipocampo é variável e não há concordância na definição das artérias hipocampais, o que pode levar a diferentes resultados
apesar da mesma vascularização. Esse trabalho tem como objetivo fazer uma revisão da literatura sobre a anatomia da artéria de
Uchimura, assim como suas correlações clínicas e sua importância em doenças com acometimento hipocampal.
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ABSTRACT
The artery of Uchimura is a type of anatomical variation of hippocampal irrigation that is a complex brain region responsible for
memory, the learning process and emotions. The vascularization of the hippocampus is through the anterior choroidal artery, posterior
lateral choroid, inferior temporal and posterior cerebral artery with branches in the hippocampal arteries. The artery of Uchimura
exists over an anatomical variation in which the posterior cerebral artery gives rise to the hippocampal arteries and was described
by Yushi Uchimura in 1928. This research detected six anatomical comparison studies showing 4 to 5 hippocampal irrigation patterns
with significant variation. The designation “artery of Uchimura” was well described by only two studies. Therefore, hippocampal
irrigation is variable and there is no agreement in the definition of the hippocampal arteries, leading to several results despite the
same vascularization. This paper aims to review the literature concerning the anatomy of the artery of Uchimura, as well as its clinical
correlations and its importance in diseases with hippocampal involvement.
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Introdução
O hipocampo está localizado no lobo temporal compreendendo
o giro denteado e o corno de Amon e está relacionado à memória,
emoções e aprendizado. A artéria de Uchimura representa uma
variação anatômica em que a artéria cerebral posterior emite
ramos diretos (hipocampais) para o hipocampo1.

Yushi Uchimura nasceu em Tóquio em 1897 e graduouse pela Universidade Imperial do Japão em 1923. Em 1925
foi convidado para estudar em Munique devido a seus bons
resultados em cursos. Ele optou por estudar psiquiatria e
neuropatologia na Universidade de Munique. No tempo em que
ficou na universidade alemã pôde descrever detalhadamente
a anatomia vascular do hipocampo e concluir a influência
vascular na esclerose do corno de Ammon2.
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Portanto, esse trabalho tem como objetivo fundamental fazer
uma revisão anatômica da artéria descrita por Uchimura e citar
as variações anatômicas da irrigação do hipocampo.

Método
A busca das referências que compõem este artigo foi realizada
nas bases de dados PubMed (6) , Scielo (2) , Medline (1) e
Springer Link (1) com as palavras-chave “hippocampus”,
“vascularization”, “Uchimura artery”. Foram incluídos tanto
artigos encontrados nessas bases de dados quanto capítulos de
livros relacionados ao tema e tese de doutorado relacionada
ao assunto, tentando realizar uma revisão teórica o mais
abrangente possível, descrevendo a descoberta da artéria, bem
como seu percurso e a importância da região que ela irriga.

Resultados
Muller e Shaw, em 19653, analisando 15 cérebros humanos
identificaram quatro tipos de variações anatômicas com
relação ao número de artérias hipocampais que emergem da
ACP (de 1 a 4 artérias), sendo em média de dois a três ramos.
Esses ramos formam uma arcada através de anastomoses entre
si e dão origem a artérias hipocampais secundárias.
Zeal et al., em 19784, analisaram a anatomia microcirúrgica
da ACP e identificaram cinco padrões de vascularização para
região hipocampal em 50 hemisférios cerebrais. As artérias
hipocampais surgiram da ACP em 64% dos casos. Em 52%
dos casos foi encontrado apenas um ramo hipocampal, em 12%
dos casos foram encontrados dois ramos.
Marinkovic et al., em 19925, estudaram 25 hemisférios
cerebrais e mostraram que as origens das artérias hipocampais
variam com a artéria hipocampal anterior com frequência de
88,2% sendo originada da artéria temporal anterior ATA em
29% dos casos, da ACP em 26% dos casos, da artéria coroidal
anterior AChA em 17,6% dos casos e nos demais houve origem
mista. A artéria hipocampal média mostrou frequência de
100% era originada da ACP em 29,4% dos casos e da artéria
temporal comum em 23,5% dos casos, da ATA em 11,8% dos
casos, sendo as outras origens das artérias temporal média,
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coroidal lateral posterior ou origem mista. A artéria hipocampal
posterior apresentou frequência de 94,1% de origem na ACP
(29,4%), artéria esplenial (35,3%), artéria do giro lingual
(5,9%) ou em origem mista.
Erdem et al., em 19936, descreveram cinco padrões de
vascularização encontrados em 30 hemisférios cerebrais
dissecados, sendo a presença da artéria de Uchimura presente
em apenas 3% dos casos. O padrão mais comum encontrado
foi caracterizado pela origem mista das artérias hipocampais.
Isolan et al., em 20077 , em estudo sobre anatomia microcirúrgica
do hipocampo na amígdalo-hipocampectomia seletiva sob a
perspectiva de Niemeyer, descreveram as artérias hipocampais
em número de dois a sete, divididas em três grandes troncos:
artéria hipocampal anterior, média e posterior. A artéria
hipocampal anterior originou-se da ACP, artéria temporal
anterior ou AChA, e irrigou a cabeça do hipocampo. A artéria
hipocampal média surgiu das porções P2 ou P3 da ACP e, em
alguns casos, das artérias temporais inferiores, tendo como
local de irrigação o corpo do hipocampo. O autor citou a
artéria hipocampal média como sendo a artéria de Uchimura. A
artéria hipocampal posterior apareceu como ramo das artérias
coroideia posteriores laterais e das artérias espleniais e seu
local de vascularização foi a cauda do hipocampo.
Fernandez et al., em 20108, em estudo anatômico da região
temporal mesial com 47 hemisférios identificaram artérias
hipocampais médias em todos os hemisférios, sendo que em
média cada hemisfério apresentava duas artérias hipocampais
(variando de 1 a 4). Esse estudo demonstrou artérias hipocampais
posteriores em 87% dos casos (variando de 0 a 2).
Um resumo dos resultados pode ser visto na Tabela 1.

Discussão
O hipocampo, chamado antigamente de corno de Ammon, é
uma estrutura cerebral que está acima do giro para-hipocampal
situada no assoalho do corno inferior do ventrículo lateral,
no lobo temporal em ambos hemisférios6. Faz parte de um
sistema chamado formação hipocampal que inclui também o
córtex entorrinal, subiculum, parasubiculum e giro dentado9.
Anatomicamente é formado pelo giro dentado e corno de Amon
enrolados entre si e é dividido em cabeça, corpo e cauda1,10.
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Tabela 1. Resultados
Estudo

Resultado

Muller e Shaw (1965)

ACP originou 4 padrões de irrigação hipocampal (1 a 4
ramos hipocampais), sendo em média 2 a 3 ramos
hipocampais.

Zeal et al. (1978)

Ramo hipocampal originando-se da ACP apareceu em
64% dos casos: 52% com ramo único e 12% com dois
ramos hipocampais.

Marinkovic

et

(1992)

al. Artéria Hipocampal anterior se originou em 26% dos
casos da ACP.
Artéria hipocampal média se originou em 29,4% dos
casos da ACP.
Artéria hipocampal posterior se originou 29,4% dos
casos da ACP.

Erdem et al. (1993)

Há 5 padrões de vascularização para o hipocampo.
Em 3% dos hipocampos estudados apresentavam
irrigação proveniente do tronco principal da ACP, ou
artéria de Uchimura.

Isolan et al. (2007)

Há três artérias hipocampais principais: anterior,

É originada a partir da ACP, podendo ter origem em seus ramos
P2 ou P3 e ainda da ATI ou AcoA7. Altshchul, após a descrição
de Uchimura, observou pela primeira vez que 12-15 ramos,
originados das artérias já descritas, surgem e se distribuem na
forma de uma raquete para formar a artéria de Uchimura11. A
partir de sua origem, a artéria de Uchimura perfura a fáscia
denteada e percorre um caminho relativamente longo e
retorcido entre o septo dessa fáscia e o hipocampo até alcançar
o setor de Sommer formando uma pequena rede de capilar
bastante pobre, assumindo assim a característica de uma
artéria terminal. Como a rede capilar formada é pobre, a região
irrigada torna-se extremamente vulnerável à insuficiência
circulatória. Além disso, devido ao seu longo trajeto retorcido
no septo, esse vaso está predisposto a angioespasmos e gliose
em seu território de irrigação12.

média e posterior. Autor chama a artéria hipocampal
média de artéria de Uchimura.
Fernandez
(2010)

et

al. Foram observados 4 padrões de vascularização de
artérias hipocampais médias, ramos da ACP para o
hipocampo (1 a 4 ramos). A vascularização do
hipocampo pela ACP esteve presente em todos os
hemisférios. Em média a ACP emitiu 2 ramos
hipocampais médios.

A sua vascularização é feita principalmente através das artérias
hipocampais, ramos das artérias cerebrais posteriores (ACP),
coroideias anteriores (AcoA) e temporal inferior (ATI) ou
coroideia posterior lateral (AcoPL). A vascularização do
hipocampo possui diversas variações anatômicas7. Uma das
variações anatômicas é a irrigação quase completa por ramos
da ACP, variação com presença da Artéria de Uchimura.
Nesse tipo de irrigação a ACP origina as artérias hipocampais
média, anterior e posterior. As ACP se originam da artéria
basilar. Na borda livre do tentório ACP se ramificam em
três segmentos. A artéria hipocampal média é a artéria mais
calibrosa e irriga o corpo do hipocampo, origina-se do ramo P2
ou P3 da ACP, podendo até se originar das artérias temporais
inferiores. O primeiro autor que descreveu sobre a irrigação
arterial do hipocampo humano foi Uchimura que em 1928
relatou duas artérias provenientes da artéria cerebral posterior,
com a intenção de descobrir a causa das diferentes respostas
hipocampais à anoxia 2.
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Figura 1. Artéria de Uchimura representada pela seta vermelha em suas possíveis
variações anatômicas.
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Correlações Clínicas
A anatomia microcirúrgica do hipocampo teve extrema
importância para o desenvolvimento de técnicas cirúrgicas
da região, como a realização da cirurgia de epilepsia do lobo
temporal. Umas das técnicas mais usadas nessa cirurgia é a
técnica de Niemeyer. A área a ser ressecada na cirurgia depende
muito de variações anatômicas de cada paciente e por isso
considera-se tão importante o conhecimento pré-operatório de
sua anatomia. Sendo assim, as variações anatômicas, como a
artéria de Uchimura, devem ser consideradas para a realização
de uma técnica mais aprimorada 7.

Conclusão
O estudo da prevalência da artéria de Uchimura assim como
da vascularização do hipocampo é de difícil realização
devido as inúmeras variações anatômicas e as dissociações
entre termos utilizados por diferentes autores. Os trabalhos
analisados mostraram predominância da vascularização
pela ACP, mas houve significativa variação na origem das
artérias hipocampais. A causa para tal fato pode ser a grande
variabilidade de apresentação vascular do hipocampo ou então
as diferenças entre as populações estudadas. Essa revisão
bibliográfica mostra a importância de novos estudos para a
melhor compreensão da vascularização do hipocampo.
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