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RESUMO 
 

LIMA, E. B. de Estudo do desenvolvimento do aparelho digestório de embriões 
bovinos (Bos indicus e Bos taurus) durante do período gestacional 
compreendido entre 10 e 60 dias. [Study of development of digestive tract of 
bovine embryos (Bos indicus and Bos taurus) during gestational period between 10 
and 60 days]. 2007. 73 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade de 
Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007.  

 

O período embrionário se estende do 15º ao 45º dia de gestação na vaca, onde 

ocorre um rápido crescimento e diferenciação, durante o qual os principais órgãos, 

tecidos e sistemas são estabelecidos e as principais características são 

reconhecidas. Nos bovinos, a maioria dos órgãos e partes do corpo é formada entre 

a 2ª e a 6ª semana de gestação. Durante este período, o trato digestivo, os pulmões, 

o fígado e o pâncreas se desenvolvem do intestino primitivo, sendo estabelecidos os 

primórdios do sistema muscular, esquelético, nervoso e urogenital. 

Aproximadamente 25 a 45% dos embriões bovinos são perdidos até o processo final 

de implantação, no entanto, a literatura relacionada a sua organogênese é escassa, 

uma vez que crescem as inovações tecnológicas ligadas a reprodução bovina. 

Assim, julgamos oportuno e necessário um estudo sobre a biologia do 

desenvolvimento do aparelho digestório de embriões bovinos oriundos de monta 

natural, utilizando microscopia de luz e microscopia eletrônica de transmissão. 

Nossos resultados revelam que em embriões com idade gestacional estimada de 20 

dias (CR 9,0 mm) ocorreu a formação do septo traqueoesofágico dividindo o 

intestino anterior no tubo laringotraqueal e esôfago, separando-se totalmente aos 

28/29 dias de gestação. Ao redor do 60º de gestação (CR 70,0 mm) um estômago 

pluricavitário característico dos ruminantes é evidente e apresentam epitélio 

endodérmico em diferenciação, tecido conjuntivo mesodérmico e tecido muscular 

liso. Os núcleos das células epiteliais acompanham o formato da célula e a lâmina 

basal delimita área de epitélio e mesênquima, estando as células unidas umas às 

outras através dos desmossomos, que promovem sustentação celular. 

 

Palavras-chave: Aparelho digestório. Embrião bovino. Desenvolvimento. 
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ABSTRACT 

 

LIMA, E. B. de Study of development of digestive tract of bovine embryos (Bos 
indicus and Bos taurus) during gestational period between 10 and 60 days. 
[Estudo do desenvolvimento do aparelho digestório de embriões bovinos (Bos 
indicus e Bos taurus) durante do período gestacional compreendido entre 10 e 60 
dias]. 2007. 73 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade de Medicina 
Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007.  

 

The embryonary period extends itself from 15th to 45th day of gestation in cows, when 

a fast growing and differentiation occurs, during which the main organs, tissues and 

systems are established and the main characteristics are recognized. In bovines, 

most of the organs and parts of body are formed between 2th and 6th week of 

gestation. During this period, the digestive tract, the lungs, the liver and the pancreas 

are developed from the primitive intestine; being established the origins of the 

muscle, skeletal, nervous and urogenital systems.  Approximately 25 to 45% of 

bovine embryos are lost until the final process of implantation; however, the literature 

related to their organogenesis is scant, since the technologic innovations related to 

bovine reproduction are growing. Thus, we think it is opportune and necessary a 

study about the biology of development of digestive tract of bovine embryos derived 

from natural coition, using optic microscopy and transmission electronic microscopy. 

Our results disclose that in embryos having a estimated gestational age of 20 days 

(CR 9,0 mm), it occurred a formation of tracheoesophagic septum, dividing the 

anterior intestine in laringotracheal tube and esophagus, separating itself totally on 

28/29 days of gestation. At about 60th day of gestation (CR 70,0 mm), a multicavity 

stomach, characteristic of ruminants, is evident and presents endodermic epithelium 

on differentiation, mesodermic connective tissue and smooth muscle tissue. The 

epithelial cells nuclei go along the cell shape and the basal lamina delimits the area 

of epithelium and mesenchyme, being the cells bound each other through 

desmosoms, which promote the cellular sustentation. 

 

Key words: Digestive tract. Bovine embryo. Development. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 O desenvolvimento pré-natal dos animais domésticos pode ser dividido em 

três períodos. O período de ovo culmina com a união inicial do blastocisto, porém é 

anterior ao estabelecimento da circulação intra embrionária. O período embrionário 

se estende do 15º ao 45º dia de gestação na vaca, onde ocorre um rápido 

crescimento e diferenciação, durante o qual os principais órgãos, tecidos e sistemas 

são estabelecidos e as principais características são reconhecidas. Já o período 

fetal se estende à partir do 34º dia caracterizado pelo crescimento e modificações da 

forma do feto (HAFEZ; HAFEZ, 2004).  

 Nos bovinos, a maioria dos órgãos e partes do corpo é formada entre a 2ª e a 

6ª semana de gestação. Durante este período, o trato digestivo, os pulmões, o 

fígado e o pâncreas se desenvolvem do intestino primitivo, sendo estabelecidos os 

primórdios do sistema muscular, esquelético, nervoso e urogenital. No 21º dia de 

gestação o coração começa a bater e inicia-se a circulação (HAFEZ; HAFEZ, 2004).  

Noden e Lahunta (1990) complementam ainda que no início do 

desenvolvimento, as pregas corporais vão se limitando lateral e ventralmente a 

cavidade celômica primitiva, onde o endoderma adota uma forma tubular 

constituindo o esboço da faringe, do intestino anterior, posterior e médio, o qual 

aparece conectado com a vesícula vitelina.  

Nas espécies bovinas e ovinas, o período completo de implantação dura 40 – 

45 e 14 – 16 dias, respectivamente (NODEN; DE LAHUNTA, 1990), sendo que os 

bovinos apresentam um processo de implantação superficial, não invasivo 

envolvendo três fases: aposição, adesão e fixação (KING et al., 1982; HAFEZ; 

HAFEZ, 2004). 

 Há vários fatores capazes de interferir na produtividade do rebanho, entre 

elas o abortamento, causador de grandes prejuízos pelo fato de que o produtor 

perde diretamente com a cria que deixa de nascer; a retenção de placenta e 

infecções uterinas, contribuindo assim para o alongamento do intervalo de parto, 

reduzindo a produtividade do rebanho.  

 Arthur (1979); Hafez e Hafez (2004) e Moore e Persaud (2004) sugerem ainda 

que o período embrionário é o período de maior susceptibilidade à teratógenos, 
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sendo que cada órgão apresenta um ponto crítico de desenvolvimento e seus 

processos apresentam uma seqüência ordenada, controlada por vários genes.  

 Aproximadamente 25 a 45% dos embriões bovinos são perdidos até o 

processo final de implantação. No entanto, a literatura relacionada a sua 

organogênese é escassa, uma vez que crescem as inovações tecnológicas ligadas a 

reprodução bovina (HAFEZ; HAFEZ, 2004). É aceito ainda por Stringfellow e Serdal 

(1999) que embriões desenvolvidos de oócitos fecundados in vitro diferem 

morfológica e fisiologicamente de embriões fecundados in vivo.  

 Assim, julgamos oportuno e necessário um estudo sobre a biologia do 

desenvolvimento do Aparelho Digestório de embriões bovinos oriundos de monta 

natural, criando desta forma uma base de dados comparativa aos casos de 

alterações no desenvolvimento normal e perdas embrionárias de animais 

provenientes de outras técnicas reprodutivas, como fertilização in vitro e 

transferência nuclear, que tanto investem os grandes produtores.   
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2 OBJETIVOS 

 

 

Estudar a organogênese do aparelho digestório de embriões bovinos 

provenientes de monta natural, correlacionando a idade gestacional ao seu estágio 

de desenvolvimento e crescimento no período inicial de prenhes (10 a 60 dias). 

 

 

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

• Estudar o desenvolvimento do aparelho digestório do embrião, nas diferentes fases 

de formação. 

• Identificar as características microscópicas no processo de formação do aparelho 

digestório do embrião bovino, juntamente de seus tecidos e constituição celular. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

Ao abordarmos temas relacionados a desenvolvimento embrionário 

deparamo-nos com minuciosos detalhes que julgamos relevantes serem bem 

explicados. Assim, optamos por dividir este capítulo em tópicos caracterizando a 

formação e diferenciação do aparelho digestório à partir da primeira semana 

gestacional. 

 

 

3.1 DA PRIMEIRA À QUARTA SEMANA 

 

 

 O desenvolvimento começa na fertilização e a mesma se encerra com a união 

dos dois pro núcleos. Ao avançar pela tuba uterina em direção ao útero o zigoto 

sofre a clivagem que dará origem a células menores denominadas blastômeros. 

Cerca de três dias após a fertilização, forma-se então uma "bola” com 12 ou mais 

blastômeros, denominada mórula. Logo se origina uma cavidade na mórula 

convertendo-a em um blastocisto, o qual consiste em uma massa celular interna (ou 

embrioblasto) que dará origem ao embrião e a parte dos tecidos extra-embrionários; 

uma cavidade blatocística e o trofoblasto, uma delgada camada de células que 

formará estruturas extra-embrionárias e parte embrionária da placenta (MOORE; 

PERSAUD, 2004). Cibelli et al. (2002) acrescenta ainda que, nos mamíferos, 

durante o período de pré-implantação, o concepto sofre mudanças significantes em 

sua fisiologia, metabolismo, e controle genético. Estas mudanças são tão dramáticas 

que o ponto de partida no desenvolvimento, o zigoto, e a fase final o blastocisto, são 

comparados a dois tipos de células somáticos muito diferentes. Lauria e Gandolfi 

(1992) complementam que durante este estágio é necessária uma fonte de fator de 

crescimento para que se prossiga um desenvolvimento normal e transformações 

promovendo a expansão da cavidade blastocistica. A estimativa de idade para a 

fase blastocística em bovinos vai de 7 a 9 dias até sua liberação (LINDNER; 

WRIGHT, 1983). 

De acordo com Maddox-Hyttel (2003) em duas semanas após a fertilização, 

os embriões bovinos já apresentam completa formação do hipoblasto e epiblasto, 
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estabelecimento da cavidade amniótica, migração de células do epiblasto para 

formação da linha primitiva, formação e diferenciação do mesoderma e início do 

processo de neurulação. A rápida proliferação e diferenciação do trofoblasto também 

são características importantes na segunda semana. Ao mesmo tempo, forma-se o 

saco vitelino e o mesoderma embrionário surge a partir do endoderma deste saco.  

A massa celular interna diferencia-se em um disco embrionário bilaminar 

constituído pelo epiblasto, voltado para cavidade amniótica e o hipoblasto adjacente 

à cavidade bastocística. Assim, a placa precordal se desenvolve com um 

espessamento localizado no hipoblasto que indica a futura região cefálica do 

embrião (MOORE; PERSAUD, 2004). Em humanos o saco vitelino primário é 

limitado pelo disco embrionário e pela membrana exocelômica, aparecendo em 

embriões com CR de 0,1 mm ao redor do nono dia gestacional. Com CR de 0,2 mm 

(13º dia gestacional) torna-se visível a membrana cloacal (O’RAHILLY, 1978).  

Durante a terceira semana ocorre migração de células do epiblasto para o 

plano mediano do disco embrionário formando-se a linha primitiva. A invaginação de 

células do epiblasto da linha primitiva dá origem a células mesenquimatosas que 

migram ventral, lateral e cefalicamente entre o hipoblasto e epiblasto. Logo que a 

linha primitiva começa a produzir células mesenquimais, a camada de epiblasto 

passa a ser denominada ectoderma do embrião. Algumas células do epiblasto 

deslocam o hipoblasto e formam o endoderma do embrião. Células mesenquimais 

produzidas pela linha primitiva logo se organizam em uma terceira camada 

geminativa, o mesoderma intra-embrionário que recobre o âmnio e o saco vitelino. A 

partir da formação destas três camadas germinativa formam-se todos os principais 

órgãos e sistemas do corpo (BREWER; WILLIAMS, 2004; MOORE; PERSAUD, 

2004).  

No início da quarta semana ocorre o dobramento do embrião, convertendo o 

embrião achatado em um embrião cilíndrico, em forma de C. O saco vitelino 

revestido por endoderma é incorporado dando origem ao intestino primitivo 

(MOORE; PERSAUD, 2004).  
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3.2 FORMAÇÃO DO APARELHO DIGESTÓRIO  

 

 

Larsen (1997) e Moore e Persaud (2004) descrevem a quarta semana do 

desenvolvimento, quando a membrana bucofaríngea fecha a extremidade cefálica, e 

a membrana cloacal, a extremidade caudal do intestino primitivo, formando as 

pregas cefálicas, caudal, e laterais que incorporam a parte dorsal revestida de 

endoderma do saco vitelino no embrião. Em conseqüência destes eventos forma-se 

então o intestino primitivo (SADLER, 2004). O endoderma do intestino primitivo dá 

origem à maior parte do epitélio e parênquima das glândulas do trato digestivo, 

como fígado e pâncreas. O epitélio das extremidades cefálica e caudal do trato 

deriva do ectoderma do estomodeu (boca primitiva) e do proctodeu (fosseta nasal), 

respectivamente. Os tecidos musculares, conjuntivos e componentes peritoneais da 

parede do trato digestivo derivam do mesênquima esplâncnico que circunda o 

intestino primitivo. Este é dividido em intestino anterior, intestino médio e intestino 

posterior (MOORE; PERSAUD, 2004; SADLER, 2004).  

Pereda e Motta (1999) afirmam que o mesênquima constituinte é o precursor 

na formação dos vasos sanguíneos, dando origem a uma rede que proporciona a 

nutrição necessária nesta fase do desenvolvimento. Já o suprimento arterial para o 

desenvolvimento do intestino se dá pela consolidação e redução dos arcos ventrais 

da aorta dorsal, que se anastomosam com os plexos originando suplemento 

sanguíneo para o saco vitelino (LARSEN, 1997).  

As partes do intestino primitivo e seus derivados ficam suspensos da parede 

corporal dorsal e ventral por mesentérios, camadas duplas de peritônio que envolve 

um órgão e o fixam a parede corporal. Mesentérios e ligamentos constituem vias 

para passagem de vasos, nervos e canais linfáticos para as vísceras abdominais e a 

partir delas (SADLER, 2004). Duplessis (1969) explica que o intestino anterior 

estenderá desde a membrana faríngea até o duodeno, dividindo-se em um 

segmento cranial, o intestino faríngeo, e um segmento caudal incluindo esôfago, 

estômago e metade do duodeno. 

 Sadler (2004); Ramalho-Santos et al. (2000) e Santa Barbara et al. (2003) 

sugerem que a diferenciação de diversas regiões do intestino primitivo e seus 

derivados depende de uma interação recíproca entre o endoderma (epitélio) do 

intestino primitivo e o mesoderma esplâncnico circundante. Sinalização celular entre 
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estas duas camadas de tecido parece realizar um papel crítico coordenando o 

modelo e a organogênese do intestino e seus derivados. O mesoderma informa o 

tipo de estrutura que se formará, por um código HOX (homeobox) e sua indução é 

conseqüente ao sonic hedgehog (SHH) expresso por todo endoderma do intestino 

primitivo. Após ser especificado por esse código, o mesoderma instrui o endoderma 

para formar os diversos derivados dos intestinos médio e posterior e interações 

semelhantes são responsáveis pela divisão do intestino anterior. 

Gilbert (1994) descreve ainda que o mesênquima é o responsável pela 

especificidade de indução, tendo um papel instrutivo pelos genes em resposta às 

células. Tal especificidade torna-se crítica durante o desenvolvimento do aparelho 

digestório, pois na morfogênese dos tubos endodérmicos o epitélio responde 

diferentemente para regiões mesenquimais específicas, permitindo que o tubo 

digestivo e tubo respiratório desenvolvam diferentes estruturas em regiões distintas 

do tubo. O novo mesênquima do tubo digestivo se diferenciará em esôfago, 

estômago, intestino delgado e cólon. 

  

 

3.2.1 Esôfago 

 

 

Trata-se de um tubo muscular cuja função é transportar o alimento da boca 

para o estômago, sendo revestido por um epitélio pavimentoso estratificado não 

corneificado (JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2004).  

Duplessis (1970); Moore e Persaud (2004) e Moore et al. (2002) descrevem o 

desenvolvimento do esôfago a partir do intestino anterior imediatamente caudal à 

faringe primitiva e consideram que o início do primórdio dá se por volta do 28º dia de 

gestação através de um sulco mediano na extremidade caudal da parede ventral da 

faringe primitiva: a fenda laringotraqueal. 

Alberto (2006) estudou o desenvolvimento do aparelho respiratório e afirma 

que em embriões bovinos com idade gestacional aproximada de 20 a 21 dias com 

CR de 9,0 mm apresentaram prega traqueoesofágica delimitando o tubo 

laringotraqueal do esôfago, ligados à região dorsal do embrião através de uma 

lâmina de mesênquima, o mesentério dorsal. Por volta de 34 dias e CR 17,1 mm, a 

separação do tubo laringotraqueal do esôfago havia se completado.  
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O esôfago é inicialmente curto, mas com a descida do coração se alonga 

rapidamente (SADLER, 2004), permanece ao centro e inicia mais um processo de 

expansão devido a um processo de desenvolvimento do coração e flexão da cabeça, 

na porção anterior surge o esboço da traquéia (MANNER, 1964; DUPLESSIS, 

1969). 

A separação da traquéia do esôfago se dá pelo septo traqueoesofágico e nos 

humanos ocorre no 26º dia de gestação com CR de 3,0 – 5,0 mm. Aos 28 dias (CR 

de 6,0 - 8,0 mm) o esôfago separa-se totalmente da traquéia e inicia a angiogênese 

do esôfago (O’RAHILLY, 1978).  

Inicialmente o esôfago é curto, alongando-se rapidamente e atingindo seu 

comprimento relativo final na sétima semana. O epitélio prolifera e oblitera parcial ou 

completamente a luz. O músculo estriado esquelético, que constitui a camada 

muscular externa do terço superior do esôfago e faringe nos cães e ruminantes é 

inervada pelo nervo vago e deriva do mesênquima dos arcos faríngeos caudais (IV e 

VI arcos branquiais) (FLETCHER; WEBER, 2004; MOORE; PERSAUD, 2004; 

SADLER, 2004). O músculo liso forma-se do mesênquima esplâncnico circundante 

(GEMONOV; KOLESNIKOV, 1990). 

 

 

3.2.2 Estômago, fígado, aparelho biliar e pâncreas 

 

 

 Inicialmente, a parte distal do intestino anterior é uma estrutura tubular 

simples. Em torno da metade da quarta semana, uma pequena dilatação indica o 

local do futuro estômago; aparecendo primeiro como uma dilatação fusiforme da 

parte caudal do intestino anterior orientada no plano mediano. Este primórdio logo 

aumenta e alarga-se ventrodorsalmente. Durante duas semanas seguintes, a borda 

dorsal do estômago cresce mais rapidamente que a borda ventral (humanos) 

(MOORE; PERSAUD, 2004).  

 De acordo com Fletcher e Weber (2004); Lambert (1948) e Warner (1958) 

muitos mamíferos domésticos apresentam estômago simples, diferentemente dos 

ruminantes, que possuem um estômago complexo com múltiplos compartimentos, 

ou seja, três compartimentos enfileirados por epitélio estratificado escamoso (rúmen, 

retículo e omaso) e um compartimento glandular (abomaso). O desenvolvimento 
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inicial do estômago de ruminantes é semelhante ao simples, onde o rúmen, retículo, 

omaso e abomaso se desenvolvem a partir de uma dilatação ao longo do intestino 

primitivo. O omaso se desenvolve como uma protuberância ao longo da menor 

curvatura e o restante do estômago torna-se o abomaso. Ao final, o rúmen 

caudalmente “deita-se” sobre o abomaso e o retículo passa a se localizar mais 

cranialmente.  

 Lambert (1948) relata ainda que em embriões bovinos com CR de 9,0 mm o 

rúmen torna-se mais proeminente que os outros compartimentos, posicionando-se 

dorsalmente ao omaso que se desenvolve na porção posterior. O retículo localiza-se 

do lado esquerdo entre o esôfago e abomaso na região dorsal e posterior.  

 Noden e de Lahunta (1990) descrevem a morfogênese do estômago de 

embriões bovinos relatando ser semelhante ao restante dos mamíferos, no entanto, 

por volta da quinta semana gestacional (10-12 mm) o estômago tem uma rotação de 

aproximadamente 90º arrastando a zona de união do mesentério dorsal 

(mesogástrio dorsal e epíplon maior) para o lado esquerdo. No início da sexta 

semana de gestação o fundus apresenta um crescimento craniodorsal, tendo a sua 

esquerda o esboço do rúmen. O retículo se inicia por um pequeno recesso da 

porção caudoventral do fundus. Com 22 mm o abomaso é o menor compartimento, 

como se fosse um apêndice do omaso (KANO et al., 1981). No estágio de 28 mm se 

visualiza o omaso como uma leve curvatura menor. Internamente a luz do estômago 

está subdivida em um amplo canal fúndico situado à esquerda e um canal gástrico à 

direita, pela formação dos sulcos ventral e dorsal (NODEN; DE LAHUNTA, 1990).  

 De acordo com os descritos por Warner (1958) embriões com CR de 19,0 mm 

apresentam epitélio do estômago com células do tipo colunar densa, com difícil 

identificação de áreas de estratificação e pseudoestratificação. Os núcleos da 

camada basal situavam-se na porção superior da célula, já nas camadas superficiais 

os núcleos ocupavam posições basais, resultando em uma zona de concentração de 

núcleos.  

  Durante a sétima semana de desenvolvimento (28-40 mm) o estômago do 

feto bovino apresenta uma mudança na orientação e ritmo de crescimento 

diferencial e alométrico de cada compartimento. O rúmen se desloca 

caudodorsalmente, invertendo a posição dorsal e ventral e como resultado o saco 

definitivo se forma da porção dorsal do fundus, os sacos cegos aparecem mais tarde 

como crescimentos caudais do rúmen. Ao mesmo tempo, a porção pilórica do 
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abomaso se desprende ventralmente para a direita e depois se encurva em sentido 

caudal formando uma asa. Cresce notavelmente durante a segunda metade da 

gestação e se converte na cavidade gástrica de maior tamanho no neonato (KANO 

et al., 1981; NODEN; DE LAHUNTA, 1990).  

 Segundo Warner (1958) embriões com CR de 28,0 mm apresentam a 

formação das lâminas omasais a partir de dobras que aumentam de tamanho, 

número e tornam-se mais complexas preenchendo o lúmen omasal. 

 Histologicamente, em embriões bovinos com CR de 30 mm o rúmen 

apresenta parede grossa e ausência de dobramento do epitélio, o qual se 

assemelha ao do esôfago (estratificado escamoso primitivo). As células da camada 

superficial são grandes, cheias e poligonais com núcleo esferoidal não apresentando 

escamas ou queratina como encontrado em animais adultos, além da ausência de 

papilas nesta fase. O epitélio do retículo é do tipo estratificado escamoso primitivo e 

o omaso apresenta folhas formadas por pequenas elevações, sendo que pequenas 

dobras projetam-se para baixo na região do teto. Na passagem omaso abomaso 

emergem sulcos formando dobras que irão constituir os pilares da valva omaso 

abomaso e o epitélio circundante é do tipo estratificado escamoso. O abomaso é 

coberto por várias dobras em desenvolvimento, epitélio com várias camadas de 

células colunares, sendo seus núcleos mais ovóides que os das células que 

compões os três compartimentos prévios, não havendo ainda formação de glândulas 

gástricas (LAMBERT, 1948). 

 Warner (1958) afirma que os sulcos ventrais e dorsais que são os cumes de 

mesoderma formarão os limites entre região fúndica e canal gástrico, o qual aparece 

como uma passagem cilíndrica, conectando o esôfago ao omaso, marcando o 

encaixe esofágico que ocorre durante o desenvolvimento. 

 Com CR de 50 mm os compartimentos cresceram mais, as dobras de epitélio 

do rúmen destinam-se a formar o pilar ruminal no animal adulto. O epitélio ainda é 

do tipo escamoso estratificado, com células formando colunas em alguns pontos do 

rúmen. O retículo tem muitas camadas celulares, mas projeções epiteliais no lúmen 

definem o início de formação da futura caracterização superficial que se assemelha 

a “favos de mel”. Já o omaso apresenta folhas primárias ao longo das folhas 

secundárias, epitélio estratificado com menos camadas e uma pronunciada válvula 

na passagem entre as câmaras omaso abomaso. O epitélio abomasal é do tipo 
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colunar, com células contendo núcleos grandes e ovóides, no entanto ainda não há 

diferenciação de glândulas gástricas (LAMBERT, 1948; WARNER, 1958). 

 Na morfogênese externa, o retículo e omaso cresce primeiro para esquerda e 

se desprende em sentido cranial em relação ao restante do estômago, 

permanecendo em posição ventrolateral direita. Na décima semana já se adquiriu a 

maior parte dos caracteres morfológicos do estômago de um bovino adulto, no 

entanto o tamanho real das cavidades só é estabelecido definitivamente após o 

nascimento, com o início de uma alimentação sólida (NODEN; DE LAHUNTA, 1990). 

 Warner (1958) complementa ainda que o rúmen de um animal adulto 

apresenta epitélio estratificado aglandular, já retículo e omaso possuem epitélio 

colunar simples e abomaso é do tipo glandular.  

O fígado, a vesícula biliar e o sistema de ductos biliares surgem de uma 

invaginação ventral da parte caudal do intestino anterior no início da quarta semana. 

O divertículo hepático (broto do fígado) se estende para dentro do septo transverso, 

uma massa de mesoderma esplâncnico entre o coração em desenvolvimento e o 

intestino médio (FLETCHER; WEBER, 2004; MOORE; PERSAUD, 2004). Em 

embriões humanos, aos 22 dias de gestação (CR de 2,5 – 4,5 mm) tornam-se 

visíveis os vasos sanguíneos do fígado (O’RAHILLY, 1978). 

O divertículo hepático cresce rapidamente e divide-se em duas partes entre 

as camadas do mesentério ventral. A parte cefálica do divertículo hepático constitui 

o primórdio do fígado. As células endodérmicas em proliferação dão origem aos 

cordões entrelaçados de células hepáticas e ao revestimento epitelial da porção 

intra-hepática do aparelho biliar, no entanto, a separação entre mesênquima e 

epitélio não é clara. Os cordões hepáticos se anastomosam em torno dos espaços 

revestidos por epitélio, os primórdios dos sinusóides hepáticos. O tecido fibroso e o 

tecido hematopoiético e as células de Kupffer do fígado derivam do mesênquima do 

septo transverso. O fígado cresce rapidamente da 5ª a 10ª semana, preenchendo 

grande parte da cavidade abdominal. A formação da bile pelas células hepáticas 

começa durante a 12ª semana (SEVERN, 1972a, b; O’RAHILLY, 1978; NODEN; DE 

LAHUNTA, 1990; FLETCHER; WEBER, 2004; MOORE; PERSAUD, 2004).   

Segundo Duplessis (1969) o esboço hepático é formado por cordões celulares 

que colonizam o mesogástrio anterior (septo transverso) e fragmentam em uma rede 

de sinusóides dos vasos que o atravessam (veias vitelinas e umbilicais). Por volta da 

quarta semana gestacional o fígado apresentava-se relativamente destacado do 
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corpo nos embriões bovinos (WINTERS et al., 1942) e na 10ª semana o peso do 

esboço hepático representa 1/10 do peso do feto. Entre o 2º e 7º mês o fígado fetal 

exerce um papel essencial na hematopoiese (DUPLESSIS, 1969).  

Tse et al. (1999) estudaram o crescimento pré-natal do corpo e órgão de Zebu 

mestiço e relataram que a taxa de variação de peso é diferente entre os órgãos. 

Mostraram que o peso do fígado relacionado ao peso dos fetos apresenta impulsos 

de crescimento semelhante, no entanto tais semelhanças não foram observadas 

quando se trata de outros órgãos, assim como o coração e o pulmão. Acredita-se 

que o desenvolvimento do fígado não é apenas uma questão de aumento de sua 

massa e de complexidade estrutural, pois enquanto se formam suas células vão 

gradativamente adquirindo capacidade para realizar as funções bioquímicas que 

caracterizarão o fígado maduro em pleno funcionamento (CARLSON, 1996). 

 No período inicial do desenvolvimento o fígado aumenta de tamanho com 

muita rapidez se convertendo em um órgão muito volumoso, diminuindo com a 

maturidade do feto, estando diretamente relacionado à sua importante função 

hematopoiética, durante o período de desenvolvimento (MICHEL; SCHWARZE, 

1970; TSE et al., 1999) 

 Sadler (2004) descreve a regulação molecular da indução hepática. Afirma 

que endoderma do intestino anterior tem o potencial de expressar genes específicos 

do fígado e diferenciar-se em tecido hepático. No entanto, essa expansão é 

bloqueada por fatores produzidos pelos tecidos circunvizinhos incluindo, além do 

ectoderma, o mesoderma não cardíaco e especialmente o notocórdio. A ação 

desses inibidores é bloqueada na respectiva região hepática pelos fatores de 

crescimento de fibroblastos segregados pelo mesoderma cardíaco, assim as células 

do campo hepático diferenciam-se tanto em hepatócitos como em linhagem de 

células biliares.  

 O pâncreas é formado por dois brotos que se originam do revestimento 

endodérmico do duodeno primitivo. Durante o terceiro mês de vida fetal (humanos), 

as ilhotas pancreáticas desenvolvem-se à partir do tecido pancreático 

parenquimatoso e disseminam-se por todo pâncreas, com secreção de insulina 

tendo início aproximadamente no quinto mês (O’RAHILLY, 1978; MOORE; 

PERSAUD, 2004; SADLER, 2004). 
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3.2.3 Intestino anterior, intestino médio e intestino posterior 

 

 

O’Rahilly (1978) afirma que em embriões humanos com 20 dias de gestação 

surge a membrana bucofaríngea, o intestino primitivo está presente e aparece um 

recesso de separação em intestino anterior e médio. Aos 22 dias o intestino 

posterior limita-se do intestino médio. 

No início da quarta semana o duodeno começa a desenvolver-se da parte 

caudal do intestino anterior, da parte cefálica do intestino médio e do mesênquima 

esplâncnico associados a estas partes endodérmicas do intestino primitivo. Durante 

a quinta e sexta semana, a luz do duodeno torna-se progressivamente menor 

ficando temporariamente obliterada pela proliferação de suas células epiteliais 

(MOORE; PERSAUD, 2004). 

 Angres et al. (2001) estudou a expressão do gene LI-Cadherin durante o 

desenvolvimento do intestino de rato e verificou que durante o período embriológico 

esse gene é expresso até o 12º dia de gestação, sendo observado somente no 

epitélio intestinal. Afirma ainda que sua expressão coincide com a formação dos 

vilos intestinais, incluindo maior remodelação de tecido, crescimento e diferenciação. 

 Aos 37 dias de gestação em embriões humanos o epitélio intestinal prolifera-

se ativamente e aos 41 dias o lúmen duodenal é interrompido. Com 44 dias a 

membrana cloacal está pronta para se romper e aos 48 dias (CR de 16 – 18 mm) 

após o rompimento da membrana cloacal ainda persiste a membrana anal 

(O’RAHILLY, 1978). 

 O intestino médio dá origem ao duodeno, ao jejuno, íleo, ceco, apêndice 

vermiforme, cólon ascendente e parte do cólon transverso, forma uma alça intestinal 

em forma de U que faz uma hérnia no cordão umbilical, durante a sexta semana, 

pois não há espaço para acomodá-lo no abdome (MOORE; PERSAUD, 2004), uma 

vez que se desenvolve quase que inteiramente fora da cavidade abdominal e 

durante a 10ª semana o intestino volta diretamente para o abdome devido a uma 

adaptação que modifica totalmente sua orientação inicial (DUPLESSIS, 1967; 

MOORE; PERSAUD, 2004).  

 O intestino médio permanece temporariamente ligado ao saco vitelino por 

meio do ducto vitelino (SADLER, 2004) e por este motivo Manner (1964) relata que 

inicialmente o intestino médio continha uma grande quantidade de vitelo, o qual foi 
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diminuindo gradualmente, sendo absorvido por completo. Aí então, o intestino médio 

aumenta em comprimento, sendo compatíveis as exigências fisiológicas de um 

animal herbívoro. Passando a ser denominado de intestino delgado. 

 De acordo com (Noden e de Lahunta (1990) nos ruminantes, o ponto médio 

do cólon ascendente de desprende caudalmente da raiz do mesentério para 

continuar cranialmente pelo lado esquerdo, de onde acaba enrolando-se em espiral. 

O ceco é cilíndrico e liso, situado dorsalmente no lado direito do abdômen, com sua 

porção cega em direção caudal. 

 Dá origem do terço esquerdo até a metade do cólon transverso, ao cólon 

descendente e sigmóide, o reto à parte superior do canal anal. A parede inferior do 

canal anal se desenvolve do proctodeu. A parte caudal do intestino posterior 

denominada cloaca, é dividida pelo septo urorretal no seio urogenital e no reto, 

constituídos por mesênquima. Inicialmente o reto e a parte superior do canal anal 

são separados do exterior pela membrana anal, a qual geralmente é rompida ao final 

da oitava semana (FLETCHER; WEBER, 2004; MOORE; PERSAUD, 2004). A 

parede da cloaca é formada por endoderma justaposto a uma superfície 

ectodérmica, sendo denominada de membrana cloacal (FLETCHER; WEBER, 

2004). 

  Gordon (1989) estudou diferenciação epitélio intestinal de ratos e 

camundongos e relata que ao final do período gestacional o intestino exibe notáveis 

alterações morfológicas. O epitélio que até então era estratificado colunar simples é 

convertido em uma única camada com expansão e citodiferenciação dos vilos, as 

criptas irão se desenvolver durante o início do período pós-natal a partir dos 

intervilos epiteliais. Afirma ainda que as criptas contém células genotípicas durante o 

início do período pós-natal, porém sua purificação ocorre ao final da segunda 

semana. 
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4 MATERIAL E MÉTODO 

 

 

As coletas de úteros gestantes foram realizadas em Frigoríficos e 

Abatedouros da Região de Dracena-SP e Poços de Caldas-MG. Obteve-se uma 

coleta de 50 embriões, em diferentes estágios gestacionais. 

 Os úteros foram abertos e os embriões fixados em solução de formol 

tamponado a 10% e líquido de Bouin. Os embriões foram transportados para os 

Laboratórios de Anatomia e Histologia da Unidade Diferenciada de Dracena/UNESP 

Laboratório de Anatomia e Histologia da Faculdade de Medicina Veterinária e 

Zootecnia/FMVZ – USP e Laboratório de Anatomia e Histologia da Unifeob – São 

João da Boa Vista, dependendo, portanto dos pontos de coleta. 

Os períodos gestacionais foram estimados conforme metodologia 

preconizada por Winters et al. (1942); Evans e Sack (1973) e Noden e de Lahunta 

(1990) e, com mensurações de distância occípto-sacral da cabeça, tomando como 

referência a crista nucal numa extremidade e a última vértebra sacral na 

extremidade oposta (Crow-Rump / CR). Após tal procedimento, os embriões foram 

fotografados. 

 

 

4.1 ESTUDOS MACROSCÓPICOS: PREPARO DO MATERIAL  

 

 

 Os úteros foram dissecados e em seguida realizou-se uma incisão dorsal ao 

cérvix para avaliações macroscópicas dos embriões. Para os embriões pequenos 

foram utilizadas lupas estereomicroscópicas1 e lupa cirúrgica2.  

 

 

 

 

 

 

________________ 
1 Zeiss, Stemi DV4 
2 Leica 
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4.2 ESTUDO MICROSCÓPICO 

 

 

 O estudo microscópico foi realizado através de técnicas de inclusão e cortes 

seriados, com a finalidade de se obter resultados precisos sobre o assunto. 

 

 

4.2.1 Processamento Microscopia de Luz 

 

 

 Os embriões foram colocados em solução fixadora de Bouin, onde 

permaneceram embebidos por 24 horas, até sua completa fixação. Após este 

processo, o material foi desidratado em uma série de etanóis em concentrações 

crescentes (de 50 a 100%) e diafanizado em xilol, seguido de inclusão em 

paraplast3. 

 Foram realizados cortes consecutivos de 3 a 5µm de espessura, corados por 

métodos de rotina para posterior descrição e documentação.  

 

 

4.2.2 Processamento Microscopia Eletrônica de Transmissão 

  

 

 Os fragmentos dos órgãos do aparelho digestório dos embriões foram 

previamente fixados em glutaraldeído 2,5%4 em tampão fosfato 0,1M, PH 7,2. Ao 

término da fixação o material foi lavado em tampão fosfato de sódio a 0,1M, PH 7,4 

por três vezes durante 10 minutos e pós-fixados em tetróxido de ósmio 1%5 por 1 

hora. Após novas lavagens em tampão fosfato o material foi desidratado em álcool 

etílico a 50%, 70%, 90% e 100% e lavados em óxido de propileno6. 
 

 

 

__________________ 

3 Parablast Embedding Media_Paraplast Plus, Sigma, Oxford Lab., USA 
4 Glutaraldehyde grade I: 70% aquoso solution – Sigma chemical Co., USA 
5 Osmium tetroxide 4% w/w solution in water – polyscience, Inc., USA 
6 Propylene oxide EM Grade, Polyciences, Inc, USA 
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Por um tempo de 12 a 16 horas os fragmentos de embriões permaneceram 

sob rotação a 1:1 de óxido e propileno e resina7. Na seqüência, essa mistura foi 

substituída por resina pura por 4 a 5 horas. Após este período foram embebidas com 

resina pura em moldes. Uma vez incluídos, permaneceram em estufa a 69ºC por 72 

horas para consolidar a polimerização da resina.  

 Os blocos foram cortados em ultra-micrótomo8. Cortes semi finos de 1µm de 

espessura foram obtidos corando-se à quente com solução de borato de sódio a 1% 

em água destilada, contendo 0,25% de azul de Toluidina para observação ao 

microscópio de luz.  

 Os cortes ultrafinos de cerca de 60nm de espessura foram colhidos em telas 

de cobre e contrastados pelo acetato de uranila 2% em água destilada por 5 minutos 

e pelo citrato de chumbo 0,5% em água destilada durante 10 minutos. As 

observações e eletro micrografias sub-celulares foram realizadas no microscópio 

eletrônico9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________ 
7 Araldite – 502 EMBEDDING, Kit-Electron Microscopy Sciences, USA 
8 Leica ULTRACUT UCT 
9 MORGAGNI – modelo 268D, Microscópio Eletrônico de Transmissão – Philips  
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5 RESULTADOS 

 

 

Para melhor apresentação optamos por separar em tópicos a descrição dos 

resultados microscópicos, assim segue: 

 

 

5.1 MICROSCOPIA DE LUZ 

 

 

No início da quarta semana gestacional ocorre o dobramento do embrião 

adquirindo forma de C. O saco vitelino revestido por endoderma é incorporado pelo 

embrião dando origem ao intestino primitivo. Em embriões com idade gestacional 

estimada de 20 dias e CR de 9,0 mm observamos a formação do septo 

traqueoesofágico, dividindo o intestino anterior no tubo laringotraqueal e esôfago. A 

parede o órgão apresenta-se constituída por células em diferenciação para formar o 

epitélio, estando inicialmente apoiado em mesênquima. O tubo laringotraqueal e 

esôfago encontram-se presos à região dorsal do embrião através de uma lâmina 

mesenquimal, o mesentério dorsal. De ambos os lados do mesentério dorsal, no 

celoma intra-embrionário, observamos a membrana pleuroperitonial constituída por 

tecido mesenquimal (Figura 1). 

O primórdio do estômago, fígado, ductos mesonéfricos, tubo neural e artéria 

dorsal foram observados em embriões com CR de 9,5 mm e idade gestacional 

estimada de 20/21 dias. Nesta fase, o primórdio do fígado apresenta cordões 

entrelaçados de células hepáticas e pequenos sinusóides contendo células do 

sangue. Notamos a presença de uma estrutura tubular simples na porção caudal do 

intestino anterior, o estômago em desenvolvimento, ligado a região dorsal pelo 

mesentério dorsal, e constituído por uma parede primária de tecido epitelial e 

mesoderma esplâncnico (Figura 2).  

Embriões com CR de 15,0 mm e idade gestacional entre 28/29 dias mostrou-

se totalmente separado o tubo laringotraqueal do esôfago, estando ainda apoiados 

em tecido mesenquimal. Nesta mesma fase visualizamos a formação dos brônquios 

principais, artéria carótida e nervos (Figura 3). 
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Ainda neste período (cerca de 29 dias de gestação) notamos que o estômago 

de embriões de ruminantes sofre 2 dilatações na porção cranial e 2 na porção 

caudal, sendo uma delas quase imperceptível quando observadas em corte 

mediano. Já em corte longitudinal observamos uma dilatação ventral, dorsal ao 

fígado, presença de diafragma delimitando cavidade torácica e cavidade abdominal, 

mesonefro e duodeno partindo caudalmente do estômago, constituindo parte do 

cordão umbilical conectado a vesícula vitelina (Figuras 4 e 5). 

  Por volta de 34º dia gestacional (CR = 20,0 mm) o estômago já apresenta 

características próprias dos ruminantes (presença de quatro câmaras distintas). O 

epitélio da parede do órgão ainda é constituída por várias camadas de células, 

seguido de mesoderma esplâncnico apoiado em tecido mesenquimal. O fígado 

apresenta células muito próximas umas das outras, hepatócitos, de maneira a 

formar cordões hepáticos, e células sanguíneas típicas (Figura 6).  

 Ao redor do 60º dia de gestação (CR = 70,0 mm) visualizamos um estômago 

pluricavitário com 4 compartimentos: Rúmen, Retículo, Omaso e Abomaso. Todos 

apresentam epitélio endodérmico em diferenciação, tecido conjuntivo mesodérmico 

e tecido muscular liso, sendo que Rúmen e Retículo possuem um revestimento de 

várias camadas de células escamosas, grandes, com núcleo próximo a membrana. 

(Figura 7). 

 Esquematizando o aparelho digestório ao final do período embrionário (CR = 

23,0 mm e cerca de 40 dias) apresentamos um embrião em corte longitudinal e 

citamos as principais estruturas do aparelho digestório em desenvolvimento, sendo 

elas cavidade oral, estômago, fígado, pâncreas, intestino e cloaca (Figura 8). 
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Legenda: (A) Fotografia de embrião bovino em vista lateral esquerda apresentando plano de corte transversal 
(a – b) para fotomicrografia mostrada em B. 
(B) Fotomicrografia ilustrando formação do septo traqueoesofágico (st) responsável pela divisão do intestino 
anterior no tubo laringotraqueal (l) e esôfago (e). Observar ainda epitélio (e) em formação, celoma intra-
embrionário (ci), mesênquima (m), mesentério dorsal (md) e membrana pleuroperitoneal (mp).  Coloração: 
Hematoxilina e Eosina  
  

Figura 1 - Fotografia de embrião bovino (Crow rump = 9,0 mm) com Idade 
gestacional estimada de 20 dias e Fotomicrografia do 
desenvolvimento tubo laringotraqueal e esôfago 
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Legenda: (A) Fotografia de embrião bovino em vista lateral esquerda apresentando plano de corte transversal 
(a – b) para fotomicrografia mostrada em B. 
(B) Fotomicrografia de corte transversal mostrando ductos mesonéfricos (dm), primórdio do estômago (es), 
mesentério dorsal (md), mesentério ventral (mv), tubo neural (tn), artéria dorsal (a) e primórdio do fígado (f). 
(C) Fotomicrografia do primórdio do fígado mostrando cordões entrelaçados de células hepáticas (ch) e 
primórdios dos sinusóides hepáticos (s).  
(D) Fotomicrografia de estômago em desenvolvimento. Notar presença do mesentério dorsal (md), mesoderma 
esplâncnico (me) e epitélio (e) de revestimento em formação. Coloração: Hematoxilina e Eosina  
  

Figura 2 - Fotografia de embrião bovino (Crow rump = 9,5 mm) com Idade 
gestacional estimada entre 20/21 dias e Fotomicrografia de formação 
do estômago e fígado  
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Legenda: (A) Fotografia de embrião bovino em vista lateral esquerda apresentando plano de corte transversal (a 
– b) para fotomicrografia mostrada em B. 
(B) Fotomicrografia ilustrando total separação do tubo laringotraqueal (L) e esôfago (E). Notar ainda a presença 
dos brônquios principais (Bp), artéria carótida (a), nervo (n), mesênquima condensado (mc) circundando os 
tubos e mesênquima frouxo (mf) nas áreas mais afastadas. Coloração: Hematoxilina e Eosina  
 

Figura 3 - Fotografia de embrião bovino (Crow rump = 15,0 mm) com Idade 
gestacional estimada de 28 dias e Fotomicrografia de traquéia e 
esôfago em desenvolvimento 
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Legenda: (A) Fotomicrografia em corte longitudinal ventral mostra cavidade torácica (ct) com as seguintes 
estruturas: esôfago (e), pulmões (p) e nervos (n), sendo delimitada da cavidade abdominal pelo diafragma (d). 
Na cavidade abdominal (ca) observamos estômago (es) se subdividindo para constituir as quatro câmaras e 
fígado (f).  
(B) Fotomicrografia em corte longitudinal lateral podemos visualizar coração (c) e suas cavidades: átrios e 
ventrículos, diafragma (di), fígado (f), estômago (es), duodeno (d), mesonefro (me) e medula espinal (M). 
Coloração: Hematoxilina e Eosina  
 

Figura 4 - Fotomicrografia de cavidade torácica e abdominal de embrião bovino 
(Crow rump = 15,0 mm ) com Idade gestacional estimada de 28 dias 

i 
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Legenda: (A) Fotomicrografia em corte longitudinal apresenta coração (c), diafragma (di), fígado (f), mesonefro 
(me), estômago (e) com dilatações características, duodeno (d), vesícula vitelina (v), cordão umbilical (cu) 
(B) Fotomicrografia de alça intestinal. Observar luz do tubo (seta), epitélio (e) em desenvolvimento e camada de 
mesênquima (m) precursor de músculo liso. Coloração: Hematoxilina e Eosina  
 

Figura 5 - Fotomicrografia de cavidade torácica e abdominal de embrião bovino 
(Crow rump = 15,0 mm) com Idade gestacional estimada de 28 dias e 
alça intestinal em desenvolvimento 

 

i 



49 
 

Legenda: (A) Fotomicrografia  em corte transversal apresenta cavidade torácica (ct) esôfago (e), lobos 
pulmonares (p) , sendo delimitada da cavidade abdominal pelo diafragma (d). Na cavidade abdominal 
observamos estômago (es) subdividindo-se, alças intestinais (i) e fígado (f).  
(B) Fotomicrografia da parede do estômago apresentando primórdio do epitélio (ep) de revestimento em 
diferenciação, mesoderma esplâncnico (ms) e mesênquima condensado (mc). 
(C) Fotomicrografia de fígado. Notar que as células estão mais próximas umas a outras, e presença de células 
sanguíneas (cs) formando cordões hepáticos e hepatócitos (h). Coloração: Hematoxilina e Eosina  
 

Figura 6 - Fotomicrografia de cavidade torácica e abdominal de embrião bovino 
(Crow rump = 20,0 mm) com Idade gestacional estimada de 34 dias 



50 
 

Legenda: (A) Fotomicrografia do esboço do futuro estômago bovino, apresentando as quatro 
cavidades características desta espécie: Rúmem (Ru), Retículo (Re), Omaso (O) e Abomaso (Ab). 
(B, C) Fotomicrografia da parede do Rúmem e Retículo. Observar camadas de tecido escamoso (te) 
que sobrepõe-se sobre o epitélio (ep) endodérmico, tecido conjuntivo mesodérmico (tc), tecido 
muscular liso (ml) e tecido conjuntivo (tf) mesodérmico. 
(D, F) Fotomicrografia da parede interna do Omaso e Abomaso. Observar epitélio (ep) e tecido 
conjuntivo (tc) mesodérmico, tecido muscular liso (ml). Coloração: Hematoxilina e Eosina  
 
Figura 7 - Fotomicrografia de estômago pluricavitário de feto bovino 

(Crow rump = 70,0 mm) com Idade gestacional estimada de 
60 dias 
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Legenda: (A) Fotomicrografia de embrião bovino apresentando as seguintes estruturas: 
Encéfalo (en), região do quarto ventrículo (ve), cavidade oral (co), coração (c), pulmão 
(p), medula espinal (me), mesonefro (me), metanefro (seta), neuróporo caudal (nc), 
fígado (fi), pâncreas (pa), estômago (es), mesentério (seta), duodeno (d), cordão 
umbilical (cu), cloaca (cl), bexiga urinária (b), falo (fa). Coloração: Hematoxilina e Eosina  
 

Figura 8 - Fotomicrografia de embrião bovino (Crow rump = 
22,0 mm) com Idade gestacional estimada 36 de 
dias  
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O primórdio do fígado de embriões bovinos (CR = 9,0 mm) apresentou células 

hepáticas com citoplasma contendo mitocôndrias, complexo de Golgi e grande 

quantidade de retículo endoplasmático rugoso, quando comparado a outros tipos 

celulares (Figura 9). 

Já embriões com CR de 23,0 mm as células hepáticas formavam cordões 

entrelaçados e sinusóides hepáticos. Entre estas duas estruturas notamos a 

presença do espaço de Disse. O núcleo da célula hepática apresenta nucléolo 

centralizado e grânulos de cromatina dispersos por todo núcleo (eucromatina) e 

algumas condensações (heterocromatina). Observamos ainda mitocôndrias, retículo 

endoplasmático rugoso, membrana plasmática, desmossomos em alguns pontos, 

além de material eletrodenso e grânulos de secreção (Figura 10).  

 O estômago de embriões bovinos com CR de 23,0 mm apresenta epitélio em 

desenvolvimento, com células muito próximas umas das outras e ausência de matriz 

extracelular. Os núcleos acompanham o formato da célula e a lâmina basal delimita 

área de epitélio e mesênquima se subdividindo em lâmina basal epitelial e lâmina 

reticular mesenquimal, estando as células unidas umas às outras através dos 

desmossomos (Figura 11).  

Os fragmentos de intestino (CR = 16,0 mm) apresentam lúmen intestinal com 

região de epitélio delimitado do mesênquima pela lâmina basal. As membranas 

plasmáticas das células epiteliais apresentam interdigitações entre elas, ou até entre 

membrana plasmática de célula epitelial com célula mesenquimal e lâmina basal. 

Algumas células mesenquimais exibem íntimo contato do seu núcleo com a lâmina 

basal (Figuras 12, 13 e 14).  

O mesênquima frouxo presente no intestino de embriões bovinos com CR = 

23,0 mm apresentaram núcleos ocupando o interior da célula quase que por 

completo e contendo grânulos de cromatina em seu interior. Notamos presença de 

fibrilas de colágeno na matriz extracelular (Figura 15). 

   

 

 

 

5.2 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE TRANSMISSÃO 
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Legenda: (A) Eletromicrografia do fígado. Observar hepatócitos adjacentes. No citoplasma ao redor do 
núcleo (n) podemos observar mitocôndrias (m), complexo de Golgi (G) e retículo endoplasmático rugoso (r) 
em grande quantidade  

Figura 9 – Eletromicrografia de fígado de embrião bovino em desenvolvimento 
(Crow Rump = 9,0 mm) 
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Legenda: (A) observar cordões entrelaçados de células hepáticas (h) e ao centro um sinusóide hepático 
(s). Notar o espaço de Disse (d) existente entre estas duas estruturas. 
(B) observar que o núcleo da célula hepática apresenta nucléolo (nc) centralizado e grânulos cromatina 
(seta) disperso por todo o núcleo (eucromatina) contendo pequenas condensações (heterocromatina).  
Notar ainda presença de sunusóide (s) hepático próximo à célula. 
(C) Célula hepática em maior aumento. Visualizar as seguintes organelas: núcleo (n), grânulos de 
secreção (seta), mitocôndrias, (m), retículo endoplasmático rugoso (r), membrana plasmática (mp), 
desmossomos (d) e presença de material eletrodenso (e) 
 

Figura 10 – Eletromicrografia de fígado de embrião bovino em 
 desenvolvimento (Crow Rump = 23,0 mm) 
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Legenda: (A) observar epitélio de revestimento do estômago em desenvolvimento. Notar células 
próximas umas as outras, com ausência de matriz extracelular; os núcleos (n) acompanham o 
formato da célula. Presença de lâmina basal (seta) delimitando região de epitélio e mesênquima 
(m). 
(B) Duas células epiteliais constituindo parede do órgão. Observar núcleos (n) contendo grânulos 
de cromatina (c) dispersos (eucromatina), pequenas condensações (heterocromatina) e 
desmossomos (d) 
 

Figura 11 – Eletromicrografia de estômago de embrião bovino (Crow 
Rump = 23,0 mm) 
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Legenda: (A e B) intestino em desenvolvimento. Notar lúmen intestinal (L), epitélio (e) em desenvolvimento, 
lamina basal (seta) e mesênquima condensado  (m). 
(C) maior aumento da região epitelial. Notar a presença de núcleo (n), mitocôndrias (mt), retículo 
endoplasmático rugoso (r), demossomos (d) promovendo união entre duas células adjacentes 
 

Figura 12 – Eletromicrografia de intestino de embrião bovino (Crow Rump = 
16,0 mm) 
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 Legenda: (A) epitélio (e) delimitado do mesênquima (m) pela lâmina basal (lb). Notar núcleos (n), e 
interdigitação celular epitelial (seta). 
(B) maior aumento de células epiteliais. Notar área de interdigitação da membrana plasmática (seta)  
 

Figura 13 – Eletromicrografia de intestino de embrião bovino (Crow Rump 
= 16,0 mm) 
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Legenda: (A) epitélio (e) delimitado do mesênquima (m) pela lâmina basal (lb). Notar íntimo contato do 
núcleo (n) da célula mesenquimal em relação à lâmina basal. . 
(B) interditação entre membrana plasmática (seta) de células epiteliais (e), lâmina basal (lb) e membrana 
plasmática de célula mesenquimal (m) 
 

Figura 14 – Eletromicrografia de intestino de embrião bovino (Crow Rump = 
16,0 mm) 
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Legenda: (A) mesênquima frouxo presente no início do desenvolvimento. Observar que os núcleos (n) 
acompanham o formato da célula e apresentam grânulos de cromatina (seta) dispersos (eucromatina) com 
algumas condensações (heterocromatina) e fibrilas de colágeno (f) na matriz extracelular (me) 
 

Figura 15 – Eletromicrografia de células mesenquimais de intestino de  embrião 
bovino (Crow Rump = 23,0 mm) 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

 Os principais órgãos e sistemas do corpo são formados a partir das três 

camadas germinativas iniciais: ectoderma, mesoderma e endoderma (BREWER; 

WILLIAMS, 2004; MOORE; PERSAUD, 2004) e ao redor da quarta semana 

gestacional ocorre o dobramento do embrião em forma de C, o saco vitelino 

revestido por endoderma é incorporado dando origem ao intestino primitivo 

(MOORE; PERSAUD, 2004).  

 Nossos estudos revelam a formação e desenvolvimento dos órgãos 

constituintes do aparelho digestório de embriões bovinos a partir da terceira semana 

gestacional (cerca de 20 dias e CR de 9,0 mm), onde observamos a formação do 

septo traqueoesofágico, dividindo o intestino anterior no tubo laringotraqueal e 

esôfago, vindo a confirmar os descritos de Alberto (2006). No entanto, tais achados 

diferenciam dos estudos com embriões humanos, uma vez que o mesmo processo 

de septação ocorre por volta do 28º dia de gestação (DUPLESSIS, 1970; MOORE; 

PERSAUD, 2004; MOORE et al., 2002).  

 Verificamos que a parede do órgão nesta fase apresenta-se constituída por 

células em diferenciação para formar o epitélio, estando inicialmente apoiado em 

mesênquima. Provavelmente ainda esteja havendo uma interação recíproca entre o 

endoderma (epitélio) e mesoderma esplâncnico circundante. De acordo com Sadler 

(2004); Ramalho-Santos et al. (2000) e Santa Bárbara et al. (2003) a sinalização 

celular entre estas duas camadas de tecido realizam um papel crítico, coordenando 

o modelo e a organogênese dos derivados do intestino.  

 Gilbert (1994) complementa ainda explicando que o mesênquima é o 

responsável pela especificidade de indução, tendo um papel instrutivo pelos genes 

em resposta as células. Na morfogênese dos tubos endodérmicos o epitélio 

responde diferentemente para regiões mesenquimais específicas. O novo 

mesênquima do tubo se diferencia então em esôfago, estômago, intestino delgado e 

cólon.  

 Aos 28/29 dias de gestação (CR de 15,0 mm), visualizamos a total separação 

do tubo laringotraqueal do esôfago e paralelamente a estas estruturas observamos a 

artéria carótida e nervos.  
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 O tubo laringotraqueal e esôfago dos embriões bovinos encontram-se presos 

a região dorsal do embrião através de uma lâmina mesenquimal, o mesentério 

dorsal e de ambos os lados, no celoma intra-embrionário, observamos membrana 

pleuroperitonial constituída por tecido mesenquimal, vindo a confirmar os achados 

de Sadler (2004) ao relatar que mesentérios e ligamentos constituem vias para 

passagem de vasos, nervos e canais linfáticos para as vísceras abdominais. 

 O fígado surge de uma invaginação ventral da porção caudal do intestino 

anterior. O broto do fígado estende para dentro do septo transverso como uma 

massa de mesoderma esplâncnico entre o coração em desenvolvimento e o 

intestino médio (FLETCHER; WEBER, 2004; MOORE; PERSAUD, 2004). Em 

nossos estudos embriões com CR de 9,5 mm e idade gestacional estimada de 20/21 

dias apresentaram primórdio do fígado constituído por cordões entrelaçados de 

células hepáticas e pequenos sinusóides contendo células do sangue em seu 

interior. O mesmo foi observado por O’Rahilly (1978) ao descrever o aparecimento 

de vasos sanguíneos no fígado de embriões humanos com CR de 2,5 – 4,5 mm.  

 O citoplasma das células hepáticas estudadas por nós continha mitocôndrias, 

complexo de Golgi e grande quantidade de retículo endoplasmático rugoso quando 

comparado a outros tipos celulares. Isso talvez se deva a sua especialização futura, 

secreção de proteínas, associado a moléculas elétron-densas de glicogênio. As 

proteínas sintetizadas no reticulo endoplasmático rugoso são transferidas para o 

complexo de Golgi e sua função inclui formação de lisossomos e secreção de 

proteínas plasmáticas (JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2004). O divertículo hepático 

cresce rapidamente e divide-se em duas partes entre as camadas do mesentério 

ventral. As células endodérmicas em proliferação dão origem aos cordões 

entrelaçados de células hepáticas e ao revestimento epitelial da porção intra-

hepática, no entanto a separação entre mesênquima e epitélio não é clara. Os 

cordões hepáticos se anastomosam em torno dos espaços revestidos por epitélio 

formando o primórdio dos sinusóides hepáticos (SEVERN, 1972a, b; O’RAHILLY, 

1978; NODEN; DE LAHUNTA, 1990; FLETCHER; WEBER, 2004; MOORE; 

PERSAUD, 2004). 

 As características citadas pelos autores acima confirmam nossos estudos ao 

avaliar embriões com CR de 23,0 mm, quando as células hepáticas formavam 

cordões entrelaçados e sinusóides hepáticos, e entre estas duas estruturas 

encontramos um espaço subendotelial, o espaço de Disse. Neste período, o núcleo 
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da célula hepática continha nucléolo centralizado, com grânulos de cromatina 

dispersos (eucromatina) e algumas condensações (heterocromatina), citoplasma 

contendo mitocôndrias, retículo endoplasmático rugoso, material elétron-densos e 

grânulos de secreção, separados da matriz extracelular pela membrana plasmática 

que contém desmossomos em alguns pontos. Acreditamos na alta funcionabilidade 

destas organelas durante esta fase do desenvolvimento, uma vez que as 

mitocôndrias produzem ATP necessária para síntese protéica dos retículos e os 

desmossomos promovem uma firme adesão entre as células; ao passo que é 

grande a variação de peso do órgão durante o desenvolvimento e de acordo com 

Carlson (1996); Duplessis (1969) e Tsé et al. (1999) ao mesmo tempo que as células 

se formam, vão gradativamente adquirido capacidade de realizar as funções 

bioquímicas que caracterizarão o fígado maduro em pleno funcionamento, além do 

que, entre o segundo e sétimo mês exercerá um papel essencial na hematopoiese. 

 Em nossos estudos observamos o início da formação do estômago em 

embriões com CR de 9,5 mm e idade gestacional estimada de 20/21 dias. Trata-se 

de uma estrutura tubular simples na porção caudal do intestino anterior, ligado à 

porção dorsal pelo mesentério. O mesmo foi descrito por Moore e Persaud (2004) 

para formação e desenvolvimento do estômago de embriões humanos e Fletcher e 

Weber (2004) para os mamíferos domésticos.  

 Nesta fase do desenvolvimento o estômago é constituído por uma parede 

primária de tecido epitelial e mesoderma esplâncnico (mesênquima), onde mais uma 

vez o mesênquima será responsável pela especificidade de indução na formação 

dos tecidos futuros.  

 Ainda neste período, cerca do 29º dia gestacional, notamos que o estômago 

de embriões de ruminantes sofre duas dilatações na porção cranial e duas na 

porção caudal, sendo uma delas quase imperceptível quando observado em cortes 

mediano. Longitudinalmente aparece uma dilatação ventral, dorsal ao fígado.  

 De acordo com Fletcher e Weber (2004); Lambert (1948); Noden e de 

Lahunta (1990) e Warner (1958) nos ruminantes o rúmen, retículo, omaso e 

abomaso irão se originar a partir de dilatações ao longo do intestino anterior como 

relatado por nós nos descritos acima. Embriões bovinos com CR de 9,0 mm o rúmen 

torna-se mais proeminente que os outros compartimentos, posicionando-se 

dorsalmente ao omaso que se desenvolve na porção posterior. O retículo localiza-se 
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ao lado esquerdo, entre o esôfago e o abomaso na região dorsal e posterior 

(LAMBERT, 1948).  

 Através de estudos eletrônicos observamos que a parede do estômago de 

embriões bovinos com CR de 23,0 mm apresenta epitélio em desenvolvimento, 

sendo as células próximas umas às outras e ausência de matriz extracelular. Os 

núcleos acompanham o formato da célula e a lâmina basal delimita área de epitélio 

e mesênquima, subdividida em lâmina basal epitelial e lâmina reticular mesenquimal, 

e membrana plasmática com pontos de desmossomos. Esse íntimo contato talvez 

seja necessário para transmissão de informação celular, através de fatores indutores 

formadores de tecido e citodiferenciação das células constituindo as câmaras do 

futuro órgão.  

 Por volta do 34º dia de gestação (CR de 20,0 mm) o estômago já apresenta 

características próprias dos ruminantes, com quatro câmaras distintas (rúmen, 

retículo, omaso e abomaso). O epitélio das câmaras é formado por várias camadas 

de células, mesoderma esplâncnico apoiado em tecido mesenquimal. Warner (1958) 

classifica o epitélio estomacal de embriões bovinos com CR de 19,0 mm do tipo 

colunar denso, e difícil identificação das áreas de estratificação e 

pseudoestratificação. Complementa ainda que os núcleos celulares da camada 

basal situam-se na porção superior da célula, e nas camadas superficiais os núcleos 

ocupavam posições basais, resultando em uma área de concentração de núcleos, 

uma vez que são eles os responsáveis pelo controle das atividades celulares. Talvez 

essa atividade se intensifique quando próximos uns aos outros na transmissão de 

informações célula-célula. 

 Entre a oitava e nona semana gestacional (CR de 70,0 mm) visualizamos um 

estômago pluricavitário, com quatro compartimentos: rúmen, retículo, omaso e 

abomaso, apresentando epitélio endodérmico ainda em diferenciação, tecido 

conjuntivo mesodérmico e tecido muscular liso, sendo que o rúmen e retículo 

possuem um revestimento de várias camadas de células escamosas, grandes e com 

núcleos próximos a membrana celular.  

 Lambert (1948) e Warner (1958) complementam e explicam nossos achados 

estudando estômagos de fetos bovinos com CR a partir de 30,0 mm, quando o 

rúmen apresenta uma parede grossa e ausência de dobras epiteliais. As células da 

camada superficial são grandes, cheias e poligonais, com núcleo esferoidal não 

apresentando escamas ou queratina, assim como nos bovinos adultos e ausência de 
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papilas. O epitélio é do tipo estratificado escamoso primitivo assim como o retículo. 

O omaso apresenta folhas formadas por pequenas elevações, sendo que pequenas 

dobras projetam-se para baixo. Na passagem omaso abomaso emergem sulcos 

formando dobras que irão constituir os pilares da valva. Acreditamos que esta 

estrutura terá função de impedir o retorno do alimento para as câmaras iniciais, 

responsáveis pela ruminação.  

 O epitélio circundante do omaso é do tipo estratificado escamoso e abomaso 

apresenta várias dobras em desenvolvimento, com epitélio do tipo colunar, células 

com núcleos mais ovóides que os das que compões os três compartimentos prévios 

e ausência de glândulas gástricas (LAMBERT, 1948). 

  Em embriões bovinos com CR de 50,0 mm os compartimentos do estômago 

cresceram mais e as dobras do epitélio do rúmen destinam-se a formar o pilar 

ruminal no animal adulto. O epitélio ainda é do tipo escamoso estratificado e células 

formando colunas em alguns pontos do rúmen, assim como os descritos em nossos 

resultados. Já o retículo apresenta projeções epiteliais no rúmen, definindo o início 

da formação da futura caracterização superficial assemelhando-se a “favos de mel” 

explicam Lambert (1948) e Warner (1958). 

 O omaso apresenta folhas primárias ao longo das folhas secundárias, epitélio 

estratificado e uma pronunciada válvula na passagem do omaso e abomaso. O 

epitélio abomasal é do tipo colunar, com células contendo grandes núcleos com 

ausência de glândulas gástricas (NODEN; de LAHUNTA, 1990; WARNER, 1958). 

Acreditamos que as glândulas gástricas características do abomaso irão se formar 

ao final do período fetal, no entanto irão se especializar após o nascimento, com 

início da alimentação sólida.  

 Ao estudarmos embriões com CR de 15,0 mm (cerca de 29 dias de gestação) 

verificamos que o intestino anterior já havia se diferenciado em duodeno, partindo 

caudalmente ao estômago, constituindo parte do cordão umbilical conectado a 

vesícula vitelina. Nossos achados confirmam os descritos por Moore e Persaud 

(2004) sugerindo ainda que durante a quinta e sexta semana gestacional a luz do 

duodeno torna-se progressivamente menor, ficando temporariamente obliterada pela 

proliferação das células epiteliais.  

 Ao final do período embrionário (CR de 23,0 mm e idade gestacional estimada 

de 40 dias) observamos intestino delgado (anteriormente denominado intestino 

médio) constituindo parte do cordão umbilical formando uma alça em forma de U, 
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hérnia umbilical, uma vez que inicialmente estava ligado ao saco vitelino por meio do 

ducto vitelino. Larsen (1997) acredita que o suprimento arterial para o 

desenvolvimento do intestino dá-se pela consolidação e redução dos arcos ventrais 

da aorta dorsal, que se anastomosam com plexos originando suplemento sanguíneo 

para o saco vitelino. 

 Inicialmente, o intestino médio continha uma grande quantidade de vitelo, o 

qual foi diminuindo gradualmente, sendo absorvido por completo. Aí então o 

intestino médio aumenta em comprimento, sendo compatíveis às exigências 

fisiológicas de um animal herbívoro, passando a ser denominado intestino delgado 

(MANER, 1964). 

 Ainda nesta fase, verificamos presença de cloaca (porção caudal do intestino 

posterior), e membrana anal persistente. Fletcher e Weber (2004) e Moore e 

Persaud (2004) sugerem ainda que a cloaca é dividida pela septo urorretal, no seio 

urogenital e no reto. Inicialmente o reto e parte superior do canal anal são separados 

do exterior pela membrana anal, geralmente rompida ao final da oitava semana 

gestacional. 

 Fragmentos de intestino de embriões bovinos com CR de 16,0 mm 

observados em microscópio eletrônico apresentaram região de epitélio delimitado do 

mesênquima pela lâmina basal. Observamos inúmeras interdigitações entre 

membrana plasmática de células epiteliais com células mesenquimais e lâmina 

basal. Talvez essa íntima união celular promova a citodiferenciação do órgão e 

tecido a serem formados, transmitindo informações célula-célula de maneira rápida e 

eficiente. Além do que, algumas células mesenquimais exibem contato do seu 

núcleo com a lâmina basal, que segundo Gilbert (1994) o mesênquima é 

responsável pela indução, com papel genético em resposta a célula.  

 As células do mesênquima frouxo presente no intestino dos embriões bovinos 

com CR de 23,0 mm continham núcleos ocupando quase que por completo o interior 

da célula, contendo grânulos de cromatina e presença de fibrilas de colágeno na 

matriz extracelular. 

 Não observamos presença de vilos, intervilos e criptas epiteliais. Angres et al. 

(2001) e Gordon (1989) ao estudarem a expressão do gene LI-Cadherin e 

diferenciação do epitélio intestinal durante o desenvolvimento do intestino de 

camundongos verificaram que a expressão do gene ocorre até o 12º dia de 

gestação, coincidindo com a formação dos vilos intestinais, incluindo maior 
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remodelação de tecido, crescimento e diferenciação. O epitélio que até então era 

estratificado colunar simples é convertido em uma única camada com expansão e 

citodiferenciação dos vilos, já as criptas vão se desenvolver durante o início do 

período pós-natal, a partir dos intervilos epiteliais. Assim, podemos explicar a 

ausência de tais estruturas durante o período embrionário nos animais estudados. 
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7 CONCLUSÃO 

 

 

 ◙ Com os estudos realizados durante a produção deste trabalho 

pudemos concluir que o aparelho digestório de embriões bovinos inicia sua 

formação a partir do intestino primitivo ao redor do 20º dia de gestação, sendo então 

subdivido em intestino anterior, médio e posterior. Os órgãos originados em 

conseqüência da divisão deste tubo são constituídos por epitélio em diferenciação e 

mesênquima, responsável pelos fatores de indução na formação dos órgãos e 

tecidos que irão se formar. Uma falha neste processo inicial afetará o 

desenvolvimento normal do órgão em questão.  
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