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RESUMO 
 
SERAPICOS, E. O. Estudo anatômico, morfológico, histoquímico e ultra-estrutural da 
glândula de Duvernoy de seis espécies de colubrídeos opistóglifos (Serpentes – 
Colubridae - Xenodontinae). [Anatomical, morphological, histochemical and ultra structural 
study of Duvernoy’s gland of six species of opisthoglyphous colubrids (Serpentes – 
Colubridae – Xenodontinae)]. 2006. 190 f. Tese (Doutorado em Ciências) – Faculdade de 
Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006. 
 

Os colubrídeos tem sido responsáveis por diversos acidentes graves, inclusive fatais, em seres 

humanos por todo o mundo. No Hospital Vital Brazil do Instituto Butantan, em São Paulo, 

40% dos acidentes ofídicos registrados são causados por serpentes consideradas não-

peçonhentas. Dentre estas, 97,3% pertencem à família Colubridae, onde 54,5% apresentam 

dentição áglifa e 42,8% dentição opistóglifa. Contudo, alguns acidentes envolvendo os 

colubrídeos opistóglifos podem desencadear manifestações clínicas semelhante ao acidente 

botrópico. Este fato tem causado muitas discussões, pois devido a um diagnóstico errôneo ou 

pela gravidade do acidente, muitas vezes é administrado o soro anti-botrópico, que em muitos 

casos pode ser ineficaz ou até prejudicial ao paciente. Vale ressaltar que raros são os estudos 

relacionados ao aparelho de “veneno” dos colubrídeos. Deste modo, tivemos como objetivo 

estudar as características anatômicas, morfológicas e ultra-estruturais da glândula de 

Duvernoy de seis espécies de colubrídeos opistóglifos. São eles, Philodryas olfersii e 

Philodryas patagoniensis da Tribo Philodryadini, Oxyrhopus guibei e Phimophis guerrini da 

Tribo Pseudoboini e Thamnodynastes strigatus e Tomodon dorsatus da Tribo Tachymenini. 

As glândulas de Duvernoy das espécies em questão foram analisadas macroscopicamente para 

descrição das características anatômicas. Foram então, fixadas em líquido de Bouin para 

posterior processamento histológico para análise morfológica e histoquímica. Para o estudo 

ultra-estrutural, as glândulas de Duvernoy foram fixadas em glutaraldeído 2,0% em tampão 

cacodilato 1,0M (pH 7,3) para posterior preparação de acordo com o protocolo pré-

estabelecido. Os resultados obtidos mostraram que a referida glândula apresenta duas porções 

bem distintas, sendo a glândula supra-labial e a glândula de Duvernoy propriamente dita, as 

quais variam de forma e tamanho segundo a espécie. A glândula de Duvernoy é constituída 

basicamente por túbulos secretores e ductos excretores. As células dos túbulos secretores 

podem produzir substâncias de diferentes composições químicas, dependendo da espécie. Os 

resultados histoquímicos mostraram que a maioria das espécies analisadas apresenta uma 

glândula de natureza seromucosa, e apenas uma espécie teve a glândula de Duvernoy 

classificada como mucoserosa. Os grânulos de secreção presentes no citoplasma das células 



secretoras, observados nas eletromicrografias, corroboram os resultados histoquímicos, já que 

a eletrondensidade dos mesmos caracteriza a natureza das células. A função da glândula de 

Duvernoy está diretamente relacionada ao hábito alimentar destas serpentes e ao modo pelo 

qual subjugam as suas presas. As serpentes que apresentam a glândula de Duvernoy com 

características mucoserosas subjugam as suas presas por constricção. Já as espécies que 

possuem a glândula de Duvernoy com natureza seromucosa utilizam o processo de 

envenenamento das presas para se alimentarem. Deste modo, as serpentes garantem o sucesso 

na imobilização das presas, impedindo que estas utilizem táticas defensivas perigosas à 

serpente, independente do uso da constricção. 

 

 
Palavras-chave: Glândula de Duvernoy. Toxinas. Morfologia animal. Anatomia animal. Serpentes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 
SERAPICOS, E. O. Anatomical, morphological, histochemical and ultra structural study 
of Duvernoy’s gland of six species of opisthoglyphous colubrids (Serpentes – Colubridae 
– Xenodontinae). [Estudo anatômico, morfológico, histoquímico e ultra-estrutural da 
glândula de Duvernoy de seis espécies de colubrídeos opistóglifos (Serpentes – Colubridae - 
Xenodontinae)]. 2006. 190 f. Tese (Doutorado em Ciências) – Faculdade de Medicina 
Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006. 
 

The colubrids have often been responsible for severe accidents, sometimes fatal for humans, 

all over the world. In the Hospital Vital Brazil of the Institute Butantan, in São Paulo, 40% of 

the snakebite registered is caused by serpents that are considered no poisonous. Among these, 

97.3% belong to Colubridae family with 54.5% presenting aglyphous dentition and 42.8%, 

opisthoglyphous dentition. However, some accidents that involve the opisthoglyphous 

colubrids can break out clinic manifestation similar to the botropic accident. This fact has 

caused many debates, because due to an erroneous diagnosis or to the gravity of the accident, 

very often it is administered the anti-botropic serum, which in many cases may be ineffective 

or even harmful for the patient. It is important to mention that rare are the studies related to 

the venon-delivery-system of the colubrids. Thus, we propose to study the anatomical, 

morphological, histochemical and ultra structural characteristics of the Duvernoy’s gland of 

six species of opisthoglyphous colubrids. They are Philodryas olfersii and Philodryas 

patagoniensis of Tribe Philodryadini, Oxyrhopus guibei and Phimophis guerrini of Tribe 

Pseudoboini and Thamnodynastes strigatus and Tomodon dorsatus of Tribe Tachymenini. 

The Duvernoy’s glands of the species in question were analyzed macroscopically for 

description of the anatomical characteristics. They were then fixed in Bouin’s liquid for 

posterior histological procedures for morphologic and histochemical analysis. For the ultra 

structural study, the Duvernoy’s glands were fixed in glutaraldehyde 2.0% in buffer 

cacodylate 1.0 M (pH 7.3) for further preparation according to the established protocol. The 

results showed that the above-mentioned gland presents two well distinct portions, the 

salivary supralabial gland and the Duvernoy’s gland itself, with diversified form and size 

according to the species. The Duvernoy’s gland is formed by secretory tubules and excretory 

ducts. The secretory tubules cells may produce substances of different chemical compositions 

according to the specie. The histochemical results showed that the majority of the analyzed 

species present a gland of seromucous type, and only one species has the Duvernoy’s gland 

classified as mucoserous. The secretion granules present in the cytoplasm of the secretory 

cells observed in the eletronmicrographics corroborate the histochemical results, since the 



electron density itself characterizes the cells. The function of the Duvernoy’s gland is directly 

related to the feeding habit of these serpents and to the way they subjugate preys. The serpents 

that present the Duvernoy’s gland with mucoserous characteristics subjugate their preys by 

constriction. On the other hand, the species that have the Duvernoy’s gland of seromucous 

type use the prey poisoning for feeding. Therefore, the serpents guarantee the success of the 

immobilization of preys, impeding them to use dangerous defensive tactics against the snake, 

independently of the use of the constriction. 

 

Key-words: Duvernoy’s gland. Toxins. Animal morphology. Animal anatomy. Snakes. 
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Figura 24 – Glândula de Duvernoy de Philodryas patagoniensis (gD); dente 
opistóglifo (do); ligamento quadrato-maxilar (lqm). Desenho: 
Claudemir Duran Filho ............................................................................ 
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Figura 25 – Crânio de Philodryas patagoniensis desprovido de mandíbulas, vista 
ventral. Basiocciptal (bo); complexo parabasisfenóide (cpb); dente 
opistóglifo (do); ectopterigóide (ec); maxilar (mx); palatino (pl); pré-
maxilar (pm); pterigóide (pt); septomaxilar (sm); vômer (v). Foto: 
Leonardo de Oliveira ............................................................................... 
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Figura 26 – Dente opistóglifo de Philodryas patagoniensis com sulco bem 
pronunciado (do); dentes de reposição (dr) dente maxilar (dm); maxilar 
(mx). Foto: Leonardo de Oliveira ............................................................ 
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Figura 27 – Oxyrhopus guibei. Foto: Eliana de Oliveira Serapicos ........................... 
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Figura 28 – Glândula de Duvernoy de Oxyrhopus guibei (gD); dente opistóglifo 
(do); ligamento quadrato-maxilar (lqm). Foto: Eliana de Oliveira 
Serapicos .................................................................................................. 
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Figura 29 – Glândula de Duvernoy de Oxyrhopus guibei (gD); dente opistóglifo 
(do); ligamento quadrato-maxilar (lqm). Desenho: Claudemir Duran 
Filho ......................................................................................................... 
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Figura 30 – Crânio de Oxyrhopus guibei desprovido de mandíbulas, vista ventral. 
Basiocciptal (bo); complexo parabasisfenóide (cp); dente opistóglifo 
(do); ectopterigóide (ec); maxilar (mx); palatino (pl); pré-maxilar (pm); 
pterigóide (pt); septomaxilar (sm); vômer (v). Foto: Leonardo de 
Oliveira .................................................................................................... 
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Figura 31 – Dente opistóglifo de Oxyrhopus guibei com sulco bem pronunciado 
(do); dente maxilar (dm); maxilar (mx). Foto: Leonardo de Oliveira ..... 
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Figura 32 – Phimophis guerrini. Foto: Eliana de Oliveira Serapicos ......................... 
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Figura 33 – Glândula de Duvernoy de Phimophis guerrini (gD); ligamento 
quadrato-maxilar (lqm). Foto: Eliana de Oliveira Serapicos ................... 
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Figura 34 – Glândula de Duvernoy de Phimophis guerrini (gD); dente opistóglifo 
(do); ligamento quadrato-maxilar (lqm). Desenho: Claudemir Duran 
Filho ......................................................................................................... 
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Figura 35 – Dente opistóglifo de Phimophis guerrini. Presença de um sulco amplo. 
Foto: Leonardo de Oliveira ..................................................................... 
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Figura 36 – Thamnodynastes strigatus. Foto: Eliana de Oliveira Serapicos .............. 
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Figura 37 – Glândula de Duvernoy de Thamnodynates strigatus (gD); dente 
opistóglifo (do); ligamento quadrato-maxilar (lqm). Foto: Eliana de 
Oliveira Serapicos ................................................................................... 
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Figura 38 – Glândula de Duvernoy de Thamnodynastes strigatus (gD); dente 
opistóglifo (do); ligamento quadrato-maxilar (lqm). Desenho: 
Claudemir Duran Filho ............................................................................ 
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Figura 39 – Crânio de Thamnodynastes strigatus desprovido das mandíbulas, vista 
ventral. Complexo parabasisfenóide (cpb); dente opistóglifo (do); 
ectopterigóide (ec); maxilar (mx); palatino (pl); pré-maxilar (pm); 
pterigóide (pt); septomaxilar (sm); vômer (v). Foto: Leonardo de 
Oliveira .................................................................................................... 
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Figura 40 – Dente opistóglifo de Thamnodynastes strigatus com sulco bem 
pronunciado (do); ectopterigóide (ec); maxilar (mx); pterigóide (pt). 
Foto: Leonardo de Oliveira ..................................................................... 
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Figura 41 – Tomodon dorsatus. Foto: Eliana de Oliveira Serapicos .......................... 
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Figura 42 – Glândula de Duvernoy de Tomodon dorsatus (gD); dente opistóglifo 
(do); ligamento quadrato-maxilar (lqm). Foto: Eliana de Oliveira 
Serapicos .................................................................................................. 
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Figura 43 – Glândula de Duvernoy de Tomodon dorsatus (gD); dente opistóglifo 
(do); ligamento quadrato-maxilar (lqm). Desenho: Claudemir Duran 
Filho ......................................................................................................... 
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Figura 44 – Crânio de Tomodon dorsatus desprovido de mandíbulas, vista ventral. 
Basiocciptal (bo); complexo parabasisfenóide (cpb); dente opistóglifo 
(do); ectopterigóide (ec); maxilar (mx); palatino (pl); pré-maxilar (pm); 
pterigóide (pt); septomaxilar (sm); vômer (v). Foto: Leonardo de 
Oliveira .................................................................................................... 
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Figura 45 – Dente opistóglifo de Tomodon dorsatus com presença de sulco (do); 
dente maxilar (dm); ectopterigóide (ec); maxilar (mx). Foto: Leonardo 
de Oliveira ............................................................................................... 
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Figura 46 – Fotomicrografia da glândula de Duvernoy de Philodryas olfersii. A, 
glândula supra-labial e glândula de Duvernoy (260x); B, túbulos 
secretores serosos e mucosos (450x); C, lóbulos da glândula de 
Duvernoy (450x); D (2000x) e E (1800x) túbulos secretores; F, ductos 
excretores principal e secundários (180x); G, ducto excretor principal 
(180x); H,  ducto excretor ramificado (420x); método de coloração: H/E
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Figura 47 – Fotomicrografia da glândula de Duvernoy de Philodryas olfersii. A, 
glândula supra-labial (190x); B, túbulos secretores da glândula supra-
labial (1800x); C, túbulos secretores da glândula de Duvernoy (1800x); 
D, ducto excretor principal da glândula de Duvernoy (450x); método de 
coloração: Tricômico de Mallory ............................................................. 
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Figura 48 – Fotomicrografia da glândula de Duvernoy de Philodryas patagoniensis. 
A, glândula supra-labial e glândula de Duvernoy (180x); B, túbulos 
secretores e ductos excretores (420x); C, túbulos secretores (450x); D, 
túbulos secretores (1800x); E, ductos excretores intensamente 
ramificados (420x); F, ductos excretores principal e secundários 
(420x);G, ducto excretor principal com conteúdo acidófilo (1800x); H, 
ducto excretor (1800x); método de coloração: H/E ..................................
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Figura 49 – Fotomicrografia da glândula de Duvernoy de Philodryas 
patagoniensis. A, túbulo secretor da glândula supra-labial (1800x); B, 
túbulos secretores da glândula de Duvernoy (1800x); C, ducto excretor 
principal e secundários da glândula de Duvernoy (180x); D,ducto 
excretor e túbulo secretor da glândula de Duvernoy (1650x); método 
de coloração: Tricômico de Mallory ....................................................... 
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Figura 50 – Fotomicrografia da glândula de Duvernoy de Oxyrhopus guibei. A e B, 
túbulos secretores da glândula supra-labial (180x) e (550x); C, túbulos 
secretores da glândula de Duvernoy (180x); D, túbulo secretor 
(1800x); E, luz dos túbulos secretores (1800x); F, túbulos secretores e 
ductos excretores (550x); G, corte longitudinal do ducto excretor 
(1800x); H, corte transversal de um ducto secretor (1800x); método de 
coloração: H/E ......................................................................................... 
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Figura 51 – Fotomicrografia da glândula de Duvernoy de Oxyrhopus guibei. A, 
glândulas supra-labial e de Duvernoy (320x); B, túbulos secretores da 
glândula supra-labial (1900x); C, túbulos secretores da glândula de 
Duvernoy (180x); D, detalhe dos túbulos secretores (1900x); método 
de coloração: Tricômico de Mallory ....................................................... 
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Figura 52 – Fotomicrografia da glândula de Duvernoy de Phimophis guerrini. A, 
glândula supra-labial (160x); B, glândulas supra-labial e de Duvernoy 
(180x); C, túbulos secretores mucosos e serosos (420x); D, túbulo 
secretor da glândula supra-labial (1800x); E, ducto excretor principal 
da glândula de Duvernoy (160x); F, ducto excretor principal em 
detalhe (420x); G, túbulo secretor (1800x); H, túbulo secretor de 
conteúdo acidófilo (1800x); método de coloração: H/E .......................... 
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Figura 53 – Fotomicrografia da glândula de Duvernoy de Phimophis guerrini. A, 
túbulos secretores da glândula supra-labial (180x); B, detalhe dos 
túbulos secretores da glândula supra-labial (1650x); C, septos de tecido 
conjuntivo formando lóbulos de túbulos secretores na glândula de 
Duvernoy (220x); D, túbulos secretores da glândula de Duvernoy 
(1650x); método de coloração: Tricômico de Mallory; E, metacromasia 
nos túbulos secretores da glândula supra-labial (2200x); método de 
coloração: Azul de Toluidina .................................................................. 
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Figura 54 – Fotomicrografia da glândula de Duvernoy de Thamnodynastes 
strigatus. A, túbulo secretor da glândula supra-labial (1650x); B, 
lóbulos da glândula de Duvernoy (160x); C e D, túbulos secretores 
(450x); E (450x) e F (420x), túbulos secretores ramificados;G, luz do 
túbulo secretor (2000x); H, túbulo secretor com conteúdo acidófilo 
(1800x); método de coloração: H/E ........................................................ 
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Figura 55 – Fotomicrografia da glândula de Duvernoy de Thamnodynastes 
strigatus. A, glândulas supra-labial e de Duvernoy, com septos de 
tecido conjuntivo formando lóbulos (160x); B, túbulos secretores da 
glândula de Duvernoy com conteúdo na luz (1650x); C, túbulos 
secretores ramificados da glândula de Duvernoy (1250x); D, região de 
transição entre as glândula supra-labial e de Duvernoy, com túbulos 
secretores mucosos, serosos e mistos (1800x); método de coloração: 
Tricômico de Mallory .............................................................................. 
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Figura 56 – Fotomicrografia da glândula de Duvernoy de Tomodon dorsatus. A, 
cápsula de tecido conjuntivo com cromatóforos (180x); B, 
cromatóforos (1800x); C, transição entre as glândulas supra-labial e de 
Duvernoy (240x); D, túbulos secretores; E, túbulo secretor mucoso 
(1650x); F, túbulos secretores serosos (1650x); G, lóbulos da glândula 
de Duvernoy (160x); H, corte transversal do ducto excretor principal 
(1650x); método de coloração: H/E ........................................................  
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Figura 57 – Fotomicrografia da glândula de Duvernoy de Tomodon dorsatus. A, 
cromatóforos presentes nos tecido conjuntivo da glândula de Duvernoy 
(1600x); B, lóbulos constituídos por túbulos secretores na glândula de 
Duvernoy (190x); C, septos de tecido conjuntivo formando lóbulos 
(1150x); D, túbulos secretores da glândula de Duvernoy (1900x); 
método de coloração: Tricômico de Mallory .......................................... 
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Figura 58 – Fotomicrografia da glândula de Duvernoy de Philodryas olfersii. 
Reação positiva para os túbulos secretores da glândula supra-labial (A, 
Alcian Blue pH 2,5; 180x), (C, PAS; 180x), (E, PAS+Alcian Blue pH 
2,5; 200x), (G, PAS+Amilase Salivar, 200x); reação positiva nos 
ductos excretores da glândula de Duvernoy (B, Alcian Blue pH 2,5; 
160x), (D, PAS; 180x), (F, PAS+Alcian Blue pH 2,5; 190x), (H, 
PAS+Amilase Salivar; 190x) .................................................................. 
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Figura 59 – Fotomicrografia da glândula de Duvernoy de Philodryas olfersii. A, 
reação (+) na glândula supra-labial (PAS+Amilase Salivar; 1800x); 
B/C reação (+) nos túbulos secretores da glândula de Duvernoy (200x) 
e E/C, reação (-) na glândula supra-labial (Hematoxilina Crômica-
Floxina, 1650x); E, reação (+) nos túbulos secretores da glândula de 
Duvernoy e F, reação (-) na glândula supra-labial, (Lars Grimelius, 
1800x); G (1800x) reação (+) nos túbulos secretores da glândula de 
Duvernoy e H (2150x) reação (-) na glândula supra-labial (Azul de 
Bromofenol) ............................................................................................ 
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Figura 60 – Fotomicrografia da glândula de Duvernoy de Philodryas 
patagoniensis. Reação (+) nos ductos excretores da glândula de 
Duvernoy (A, 190x; B, 1800x; Alcian Blue pH 2,5), (C, 160x; D, 
1900x; PAS), (E, 160x; F, 2000x; PAS+Alcian Blue pH 2,5), (G, 220x; 
H, 1900x; PAS+Amilase Salivar) e na glândula supra-labial (A, C); 
reação fracamente positiva (C) e negativa (G) nos túbulos secretores da 
glândula de Duvernoy .............................................................................. 
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Figura 61 – Fotomicrografia da glândula de Duvernoy de Philodryas 
patagoniensis. Reação  (-) nos túbulos secretores da glândula de 
Duvernoy (A, PAS+Amilase Salivar; 2250x); reação fracamente 
positiva (B, Hematoxilina Crômica-Floxina, 1900x), (E, Lars 
Grimelius, 1900x) e negativa nos ductos excretores da glândula de 
Duvernoy (C 1800x, D 160x); reação (+) nos túbulos secretores (F, 
160x; G, 1900x) e negativa para os ductos excretores (H, 2000x) da 
glândula de Duvernoy (Azul de Bromofenol) ......................................... 
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Figura 62 – Fotomicrografia da glândula de Duvernoy de Oxyrhopus guibei. 
Positividade nos ductos excretores da glândula de Duvernoy (A, Alcian 
Blue pH 2,5; 240x), (C, PAS; 210x) e na glândula supra-labial (A, 
240x; B 2400x;  Alcian Blue pH 2,5), (C 210x; D 1800x; PAS), (E, 
380x; F, 2160x; PAS+Alcian Blue pH 2,5), (G, 160x; H, 360x; 
PAS+Amilase Salivar) ............................................................................. 
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Figura 63 – Fotomicrografia da glândula de Duvernoy de Oxyrhopus guibei. 
Reação (+) na glândula supra-labial (A, PAS+Amilase Salivar, 1800x); 
reação fracamente positiva para os túbulos secretores da glândula de 
Duvernoy (B, 250x; C, 1900x; Hematoxilina Crômica-Floxina); reação 
negativa (D, 210x; E, 1800x; Lars Grimelius); reação negativa (F, 
210x, G, 2500x; H, 2000x; Azul de Bromofenol) ................................... 
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Figura 64 – Fotomicrografia da glândula de Duvernoy de Phimophis guerrini. 
Reação (+) na glândula supra-labial (A, Alcian Blue, pH 2,5; 220x), 
(C, 180x; D, 1800x; PAS), (E, 190x; F, 1650x; PAS + Alcian Blue pH 
2,5), (G, 260x; H, 1650x; PAS + Amilase Salivar) e negativa nos 
túbulos secretores da glândula de Duvernoy (B, Alcian Blue pH 2,5; 
220x) ........................................................................................................ 
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Figura 65 – Fotomicrografia da glândula de Duvernoy de Phimophis guerrini. 
Reação fracamente positiva para os túbulos secretores da glândula de 
Duvernoy (A, 220x; B, 190x; C, 1650x; Hematoxilina Crômica-
Floxina); reação negativa (D, 160x; E, 1800x; Lars Grimelius); reação 
(-) na glândula supra-labial (F, 180x; G, 180x; Azul de Bromofenol) e 
fracamente positiva para os túbulos secretores da glândula de 
Duvernoy (G, H; Azul de Bromofenol; 1900x) ....................................... 
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Figura 66 – Fotomicrografia da glândula de Duvernoy de Thamnodynastes 
strigatus. Reação (+) na glândula supra-labial (A) e ducto excretor 
principal (B) da glândula de Duvernoy (Alcian Blue pH 2,5; 160x), 
reação negativa nos túbulos secretores da glândula de Duvernoy (C, 
Alcian Blue, pH 2,5; 2280x); reação (+) na glândula supra-labial (D, 
160x) e ducto excretor principal (E, 160x) da glândula de Duvernoy, 
detalhe da positividade na glândula supra-labial (F, PAS; 1650x); 
reação (+) na glândula supra-labial (G, 160x; H, 1650x; PAS+Alcian 
Blue pH 2,5) ............................................................................................ 
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Figura 67 – Fotomicrografia da glândula de Duvernoy de Thamnodynastes 
strigatus. Reação (+) na glândula supra-labial (A, 180x; B, 1800x; 
PAS+Amilase Salivar), reação fracamente (+) nos túbulos secretores 
da glândula de Duvernoy (C, 180x; D, 1800x; Hematoxilina Crômica-
Floxina); reação negativa (E, 160x; F, 1650x; Lars Grimelius); reação 
fracamente positiva nos túbulos secretores da glândula de Duvernoy 
(G, 200x; H, 1800x; Azul de Bromofenol) .............................................. 
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Figura 68 – Fotomicrografia da glândula de Duvernoy de Tomodon dorsatus. 
Reação positiva nos ductos excretores (A180x, C160x) da glândula de 
Duvernoy e túbulos secretores (B1800x, D1650x, E1650x, H) da 
glândula supra-labial; reação fracamente positiva (C) e negativa (E, G) 
nos túbulos secretores da glândula de Duvernoy; A, B (Alcian Blue pH 
2,5; 80x e 800x); C, D (PAS, 80x e 800x); E (PAS+Alcian Blue pH 
2,5; 80x e 800x); F160x, G1800x, H1800x (PAS+Amilase Salivar, 
800x) ........................................................................................................ 
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Figura 69 – Fotomicrografia da glândula de Duvernoy de Tomodon dorsatus. 
Reação fracamente (+) nos túbulos secretores da glândula de 
Duvernoy (A, 160x; B, 1650x) e negativa para a glândula supra-labial 
(C, 1650x), (Hematoxilina Crômica-Floxina); reação negativa (D160x, 
E1650x; Lars Grimelius); reação fracamente (+) nos túbulos 
secretores (F, 160x; G, 1650x) e negativa nos ductos excretores da 
glândula de Duvernoy (H, 1800x) (Azul de Bromofenol) ..................... 
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Figura 70 – Ultra-estrutura da glândula de Duvernoy de Philodryas olfersii. A, 
célula serosa com grande quantidade de grânulos de secreção 
fortemente eletrondensos (GS1), (6.000x); B, núcleo (N) com nucléolo 
central (Nu), localizado próximo à membrana celular com inúmeras 
interdigitações (Id), (10.000x); C, grânulos de secreção com 
eletrondensidade variável, alta (GS1) e média (GS2), (13.000x) e D, 
célula diferenciada com grânulos de secreção fracamente eletrondensos 
(GS3) e de média eletrondensidade, alguns deles envoltos por um halo 
eletrondenso (GS4); septos de tecido conjuntivo (S), fibras colágenas 
(FC) e vaso sangüíneo (VSg), (4.500x) ................................................... 
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Figura 71 – Ultra-estrutura da glândula de Duvernoy de Philodryas patagoniensis. 
A, núcleo (N) localizado próximo à membrana celular (MC), (4.500x); 
B, nucléolo evidente (Nu), retículo endoplasmático granular (REG) e 
mitocôndrias (M), (6.000x); C, grânulos de secreção de 
eletrondensidade variável, sendo forte (GS1), média (GS2) e fraca 
(GS3), (4.000x); D, grânulo de secreção fortemente eletrondenso (GS1), 
mitocôndria (M) e retículo endoplasmático granular (REG), (16.500x) . 
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Figura 72 – Ultra-estrutura da glândula de Duvernoy de Oxyrhopus guibei. A, 
célula com núcleo arredondado (N), presença de grânulos de secreção 
de média eletrondensidade (GS2), com grande variação em tamanho. 
Em torno do núcleo, grande quantidade de lamelas do REG (7.500x); 
B, detalhe da figura anterior, mostrando os grânulos de secreção GS2 e 
as lamelas do retículo endoplasmático granular (REG), (21.000x); C, 
núcleos arredondados (N) em torno dos quais existe um grande número 
de lamelas do REG e grânulos de secreção de média densidade (GS2) 
(7.000x); D, grânulos de secreção coalescidos, de fraca 
eletrondensidade (GS3) e septo de tecido conjuntivo (S), (3.800x) ......... 
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Figura 73 – Ultra-estrutura da glândula de Duvernoy de Thamnodynastes strigatus. 
A, núcleo de forma arredondada (N), com nucléolo (Nu) evidente, 
grânulos de secreção de média eletrondensidade (GS2) de vários 
tamanhos em processo de coalescência, e septo de tecido conjuntivo 
(S), (6.000x); B, núcleo de forma oval (N) localizado próximo a 
membrana celular e retículo endoplasmático granular (REG), (6.500x); 
C, grânulos de secreção de média eletrondensidade (GS2), retículo 
endoplasmático granular e núcleo (N), (7.500x); D, grânulos de 
secreção fracamente eletrondensos (GS3) e septo de tecido conjuntivo 
(S) rico em fibras colágenas (FC), (6.000x) ............................................ 
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Figura 74 – Ultra-estrutura da glândula de Duvernoy de Tomodon dorsatus. A, 
núcleos de forma irregular e oval (N), grânulos de secreção de 
eletrondensidade média (GS2) e fraca (GS3) e grânulos de secreção em 
coalescência (GSc), (4.500x); B, grânulos de secreção fortemente 
eletrondensos (GS1), grânulos de secreção em coalescência (GSc), 
septos de tecido conjuntivo (S), (6.000x); C, grânulos de forte (GS1), 
média (GS2) e fraca (GS3) eletrondensidade (6.000x); D, detalhe dos 
grânulos de secreção em coalescência (GSc), presença de desmossoma 
(D) e retículo endoplasmástico granular (REG), (36.000x) .................... 
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INTRODUÇÃO 
 

 

No Brasil, os acidentes ofídicos são responsáveis por cerca de 20.000 casos 

registrados anualmente, onde as Regiões Sul e Sudeste representam 57,8% dos 

acidentes notificados (Figura 1) (BRASIL, 1998; ARAÚJO et al., 2003). 
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Figura 1 – Procedência das notificações segundo as Regiões fisiográficas.  

Brasil, 1990-1993.  
 

 

As serpentes peçonhentas, ou seja, àquelas que são providas de um par de 

glândulas de veneno e também de dentes inoculadores da peçonha, são consideradas de 

importância médica e encontram-se classificadas em quatro gêneros distintos. São eles, 

Bothrops Wagler, 1824, Crotalus Linnaeus, 1758, Lachesis Daudin, 1803 e Micrurus 

Wagler, 1824, sendo responsáveis, respectivamente, por 90,5%, 7.7%, 1.4% e 0.4% dos 

acidentes ofídicos ocorridos em todo o Território Nacional (Figura 2), (BRASIL, 1998; 

ARAÚJO et al., 2003). A peçonha destes animais tem sido amplamente estudada a fim 

de se aprimorar a qualidade do antiveneno, assim como, aplicar as suas propriedades 

farmacológicas na indústria farmacêutica e, consequentemente, na clínica médica. 

 

 

Fonte: Brasil (1998) 
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Figura 2 – Distribuição dos acidentes ofídicos segundo o gênero da serpente 

peçonhenta. Brasil, 1990-1993.  
 

 

 

O diagnóstico dos acidentes ofídicos depende, principalmente, das 

manifestações clínicas exibidas pelo paciente e da identificação do animal (Figura 3). 

No entanto, informações básicas sobre estes acidentes, muitas vezes são desconhecidas 

pelos profissionais da área de saúde, resultando em sérias complicações clínicas 

(BRASIL, 1998).  
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Figura 3 – Diagnóstico dos acidentes ofídicos segundo o gênero no Brasil, 1990-1993  
 

 

 

 

Fonte: Brasil (1998) e Araújo et al. (2003), modificado 

Fonte: Brasil (1998) e Araújo et al. (2003), modificado
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Contudo, as serpentes consideradas não-peçonhentas são responsáveis por cerca 

de 30 a 40% dos casos registrados no Hospital Vital Brasil do Instituto Butantan, 

localizado no estado de São Paulo (SILVA & BUONONATO, 1983/84; SALOMÃO et 

al., 2003). Dentre estas, um grupo classificado taxonomicamente como colubrídeos 

opistóglifos, têm despertado grande interesse da comunidade científica devido à 

evolução clínica dos acidentes ocorridos. Os dados de Salomão et al. (2003) revelam 

que 31,8% dos acidentes ofídicos registrados no Hospital Vital, durante o período de 

1959 a 1999, foram causados por serpentes da família Colubridae. Este grupo é formado 

por serpentes de dentição opistóglifa (Figura 4), o qual apresenta uma ampla 

distribuição geográfica, e os seus representantes podem ocorrer em diversos tipos de 

ambientes e apresentar hábitos variáveis como, aquático, terrestre, fossorial e arborícola 

(PINTO et al., 1991; PUORTO & FRANÇA, 2003). 

 

 

 
 

 
 

Figura 4 – Representação da dentição opistóglifa de um colubrídeo;  
gD, glândula de Duvernoy.  

 

 

Em várias regiões do mundo acidentes fatais têm sido descritos ao longo dos 

anos. Na África, dois colubrídeos opistóglifos, Dispholidus typus Smith, 1829 e 

Thelotornis kirtlandi Hallowell, 1844, foram responsáveis por causar óbitos em seres 

humanos (FITZSIMONS & SMITH, 1958; POPE, 1958). No Chile, foi registrado um 

caso fatal por Tachymenis peruviana Wiegmann, 1835 (VELLARD, 1955). Rhabdophis 

tigrinus Boie, 1826, um colubrídeo áglifo, também foi responsável por óbitos no Japão 

(MITTLEMAN & GORIS, 1974; 1976; MITTLEMAN, 1978; OGAWA & SAWAI, 

1986).  

 

dente opistóglifo 

Fonte: Melgarejo (2003), modificado 
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No Brasil, há relato de apenas um único caso fatal com Philodryas olfersii 

Lichtenstein, 1823 (SALOMÃO & DI-BERNARDO, 1995). No entanto, diversos 

gêneros de colubrídeos opistóglifos têm sido responsáveis por acidentes considerados 

perigosos ao homem. São eles: Erythrolamprus Wagler, 1830 (MARTINS, 1916), 

Thamnodynastes Wagler, 1830 (MARTINS, 1916), Philodryas Wagler, 1830 

(MARTINS, 1916; NICKERSON & HENDERSON, 1976; SILVA & BUONONATO, 

1983/84; KUCH & JESBERGER, 1993; NISHIOKA & SILVEIRA, 1994; RIBEIRO et 

al., 1994; ARAÚJO & DOS SANTOS, 1997; RIBEIRO et al., 1999), Elapomorphus  

Wiegmann, 1843 (LEMA, 1978), Clelia Fitzinger, 1826 (PINTO et al., 1991) e Boiruna 

Zaher, 1996 (SANTOS-COSTA et al., 2000). 

 

Estudos relacionados às ações dos venenos dos colubrídeos são raros. No 

entanto, alguns autores têm demonstrado algumas atividades fisiopatológicas da 

secreção da glândula de Duvernoy, semelhantes ao quadro de envenenamento por 

serpentes peçonhentas (ALCOCK & ROGERS, 1902; MCKINSTRY, 1978; JANSEN, 

1987; BOUQUET & SAINT-GIRONS, 1972; RODRIGUES-ROBLES, 1994; 

WEINSTEIN & KARDONG, 1994). Nahas et al. (1976) demonstraram a presença de 

atividade coagulante e Gygax (1971) de atividades proteolítica e hemorrágica na 

secreção da glândula de Duvernoy de colubrídeos áglifos e opistóglifos. 

 

Alguns estudos experimentais com Philodryas olfersii, mostraram a presença de 

atividades hemorrágica, proteolítica, fibrinogenolítica e fibrinolítica (ASSAKURA et 

al., 1992; ASSAKURA et al., 1994; BRASIL, 1998; ROCHA, 2005; ROCHA et al. 

2006), além de uma atividade miotóxica na secreção da glândula de Duvernoy 

(PRADO-FRANCESCHI et al., 1998). 

 

Salomão (1991) ao verificar a atividade da secreção produzida pela glândula de 

Duvernoy de Philodryas patagoniensis Girard, 1857, observou que a atividade 

proteolítica foi cerca de 208% maior do que a do veneno de Bothrops jararaca Wied, 

1824 e a atividade hemorrágica foi equivalente nas duas espécies analisadas. Acosta et 

al. (2003) comprovaram a atividade hemorrágica na secreção da glândula de Duvernoy 

de Philodryas patagoniensis, onde as metaloproteases foram as enzimas responsáveis 

por tal atividade. Este estudo mostrou também uma alta atividade proteolítica, o que 
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segundo os autores é maior do que em Bothrops alternatus Duméril, Bibron & Duméril, 

1854. Rocha (2005) e Rocha et al. (2006) observaram a mesma atividade para a 

secreção de Philodryas olfersii e Philodryas patagoniensis. Em estudos experimentais 

Rocha (2005) relatou em Philodryas patagoniensis uma atividade nociceptiva 

semelhante à de Bothrops jararaca. Os estudos de Peichoto et al. (2005) com 

Philodryas patagoniensis, assim como os de Assakura et al. (1992) com Philodryas 

olfersii e os de Rocha (2005) com Philodryas olfersii e Philodryas patagoniensis 

demonstraram a presença de enzimas na secreção da glândula de Duvernoy capazes de 

hidrolizar componentes do plasma durante o processo de coagulação sanguínea. Este 

fato pode potencializar a atividade hemorrágica presente nesta espécie. Peichoto et al. 

(2004) descreveram, experimentalmente, uma atividade edematogênica presente na 

secreção da glândula de Duvernoy de Philodryas patagoniensis sob os músculos e a 

pele de camundongos. Este fato também foi observado por Rocha (2005), nos seus 

estudos com Philodryas olfersii e Philodryas patagoniensis, onde é relatada uma 

atividade menos intensa do que em Bothrops jararaca, porém com uma ação mais 

rápida. Uma alta ação hialuronidásica também foi citada por Rocha (2005), sendo a 

secreção de Philodryas olfersii duas vezes mais ativa que o veneno de Bothrops 

jararaca. 

 

Renner (1999) descreveu a presença de várias enzimas relacionadas com a 

atividade proteolítica na secreção da glândula de Duvernoy de Clelia plumbea Wied, 

1820. Lemoine et al. (2004) demonstraram que a secreção de Thamnodynastes stigilis 

Thunberg, 1787 apresenta atividades proteolítica, hemorrágica e neurotóxica, sendo 

assim considerada uma espécie de interesse à saúde pública. Feraiorni (2005) em seus 

estudos com Thamnodynastes strigatus Günther, 1858 verificou a presença de 

atividades hialuronidásica e miotóxica superiores a encontrada no veneno de Bothrops 

jararaca, e a atividade hemorrágica também foi mais ativa do que a do veneno de 

Bothrops jararaca. 

 

O tratamento dado nos casos de acidentes por colubrídeos geralmente é 

sintomático (MARTINS, 1916; NICKERSON & HENDERSON, 1976; SILVA & 

BUONONATO, 1983/1984; KUCH & JESBERGER, 1993; ARAÚJO & SANTOS, 

1997). No entanto, devido às manifestações locais semelhantes ao envenenamento 

botrópico e/ou à falta de informações dos profissionais da área da saúde em reconhecer 
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os acidentes ofídicos causados por serpentes peçonhentas, muitos acidentes envolvendo 

colubrídeos áglifos e opistóglifos são tratados com o antiveneno específico (botrópico). 

Como exemplos, podemos citar os acidentes descritos com Clelia clelia plumbea 

(PINTO et al., 1991), Drymarcon corais Boie, 1827 (SILVEIRA & NISHIOKA, 1992), 

Sibynomorphus mikanii Schlegel, 1837 (SILVEIRA & NISHIOKA, 1992), Philodryas 

patagoniensis (NISHIOKA & SILVEIRA, 1994), Philodryas olfersii (RIBEIRO et al., 

1994; RIBEIRO et al., 1999) e Boiruna maculata Boulenger, 1896 (SANTOS-COSTA 

et al., 2000). Apenas um caso de acidente com Elapomorphus bilineatus Duméril, 

Bibron & Duméril, 1854 foi tratado com o soro polivalente, mesmo após a identificação 

da serpente, devido a grave evolução clínica (LEMA, 1978). 

 

Estudos experimentais demonstraram a neutralização da ação hemorrágica do 

veneno de Philodryas pelo soro anti-botrópico, sugerindo a presença de antígenos 

comuns aos venenos dos colubrídeos e de algumas espécies de Bothrops (BRASIL, 

1998; ASSAKURA et al., 1992; ROCHA, 2005). No entanto, para outras espécies de 

colubrídeos, a soroterapia pode ser ineficaz ou pode ainda, desencadear reações 

anafiláticas (SILVEIRA & NISHIOKA, 1992; BUCARETCHI et al., 1994; NISHIOKA 

& SILVEIRA, 1994). 

   

 Os colubrídeos opistóglifos têm despertado grande interesse por parte dos 

pesquisadores. A diversidade na osteologia craniana, na anatomia, morfologia e 

fisiologia da glândula de Duvernoy, além da composição química do veneno são áreas 

ainda pouco exploradas, as quais podem estar relacionadas com aspectos ecológicos, 

biológicos e evolutivos desses animais.  

 

 A dificuldade de extração e a reduzida quantidade de secreção tóxica obtida dos 

colubrídeos opistóglifos indicam que o mecanismo de síntese da referida secreção é 

diferenciado dos viperídeos. Poucos são os estudos que tem caracterizado morfológica 

e/ou histoquimicamente a glândula de Duvernoy dos colubrídeos opistóglifos 

brasileiros. São eles, Philodryas patagoniensis (MARTINS, 1916; PENTEADO, 1918; 

ZAGO, 1971), Erythrolamprus aesculapii Linnaeus, 1766 (MARTINS, 1916), 

Tomodon dorsatus Duméril, Bibron & Duméril, 1854, Thamnodynastes nattereri 

(=Thamnodynastes spp) Boulenger, 1886 (PENTEADO, 1918), Philodryas olfersii 
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(SALOMÃO, 1991) e Clelia plumbea (RENNER, 1999; RENNER & SABÓIA-

MORAES, 2000).  

 

 Atualmente, existem cerca de 2.900 espécies de serpentes no mundo, as quais se 

encontram distribuídas em 465 gêneros e 20 famílias. No Brasil são encontradas 9 

famílias, 75 gêneros e 321 espécies, o que corresponde aproximadamente a 10% do total 

de espécies (FRANCO, 2003). A Família Colubridae compreende aproximadamente 

290 gêneros e, segundo POUGH et al. (1998), cerca de 1.800 espécies. Em Território 

Nacional são encontrados 56 gêneros e mais de 180 espécies de colubrídeos. Esta 

Família é a mais diversificada e bem sucedida dentre as serpentes (FRANCO, 2003). 

 

Deste modo, selecionamos seis colubrídeos opistóglifos, representando três 

tribos da sub-família Xenodontinae para descrevermos as características anatômicas, 

morfológicas, histoquímicas e ultra-estruturais da glândula de Duvernoy, a fim de 

contribuir para um melhor conhecimento do aparelho de “veneno” deste grupo, assim 

como fornecer dados relevantes para o estudo epidemiológico das serpentes 

consideradas, até o momento, não-peçonhentas. 
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OBJETIVO  GERAL 
 

 Este trabalho teve como objetivo geral realizar um estudo anatômico, morfológico e 

ultra-estrutural da glândula de Duvernoy de 06 espécies de serpentes com dentição 

opistóglifa, pertencentes à sub-família Xenodontidae, família Colubridae. São eles, 

Philodryas olfersii Lichtenstein, 1823 e Philodryas patagoniensis Girard, 1857 (Tribo 

Philodryadini), Oxyrhopus guibei Hoge & Romano, 1977 e Phimophis guerrini Duméril, 

Bibron & Duméril, 1854 (Tribo Pseudoboini) e Thamnodynastes strigatus Günther, 1858 e 

Tomodon dorsatus Duméril, Bibron & Duméril, 1854 (Tribo Tachymenini).  

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Estudo anatômico: 

- descrever as características macroscópicas da glândula de Duvernoy, assim como as 

características básicas do dente opistóglifo de 06 espécies de colubrídeos opistóglifos, 

pertencentes a 03 diferentes tribos da sub-família Xenodontinae, família Colubridae; 

 

2. Estudo morfológico: 

- descrever morfologicamente a glândula de Duvernoy de 06 espécies de colubrídeos 

opistóglifos, pertencentes a 03 tribos da sub-família Xenodontinae. 

- analisar a composição química do veneno presente na glândula de Duvernoy através de 

métodos histoquímicos. 

 

3. Estudo ultra-estrutural: 

- descrever a ultra-estrutura da glândula de Duvernoy dos colubrídeos em questão a fim de 

caracterizar a morfologia das células que a compõem, assim como os respectivos grânulos 

de secreção produzidos pela referida glândula. 
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REVISÃO  DA  LITERATURA 
 

Os répteis evoluíram a partir dos anfíbios labirintodontes, extintos a 200 milhões de 

anos atrás, sendo estes, os vertebrados mais abundantes do Período                   

Permiano (Era Paleozóica) ao Período Cretáceo (Era Cenozóica). A Classe Reptilia é 

considerada um grupo chave na evolução dos vertebrados devido à conquista verdadeira do 

ambiente terrestre, onde se radiaram e se adaptaram nos mais diversos ambientes. Como 

resultado desta grande variação do grupo, os répteis apresentam poucas características 

distintivas (HILDEBRAND, 1995). 

 

Os répteis são os primeiros tetrápodas amniotas, ou seja, são os primeiros vertebrados 

a apresentarem quatro membros locomotores, sendo os seus embriões oriundos de um ovo 

constituído por um conjunto de membranas especializadas na proteção contra desidratação. 

Este ovo apresenta também, uma estrutura denominada vitelo, a qual é responsável pela 

nutrição do embrião. O ovo amniota está presente em animais ovíparos e vivíparos (POUGH 

et al., 1998; FRANCO, 2003). 

 

Os répteis atuais encontram-se divididos basicamente em quatro ordens distintas. São 

elas, a Ordem Chelonia ou Testudines, representada pelas tartarugas, cágados e jabutis; a 

Ordem Crocodilia, a qual compreende os jacarés, crocodilos e gaviais; a Ordem 

Rhynchocephalia, onde apresenta um único gênero, Sphenodon Gray, 1831, da Nova 

Zelândia, conhecido popularmente como tuatara; e finalmente a Ordem Squamata, que tem 

como representantes os lagartos, os anfisbenídeos e as serpentes (POUGH et al., 1998; 

MATTISON, 2002). 

 

As serpentes surgiram há aproximadamente 135 milhões de anos atrás, na Era 

Mesozóica, no final do Período Jurássico (FRANCO, 2003). Muito se discute sobre a origem 

das serpentes. No entanto, a teoria mais aceita tem relatado que as serpentes surgiram a partir 

de diversas adaptações ocorridas nos lagartos visando a sua sobrevivência. Com a falta de 

alimento na superfície do solo, alguns lagartos passaram a ter hábitos fossoriais. A partir 

destes lagartos, acredita-se que tenha originado as serpentes mais primitivas (MOSMANN, 

2001), as quais pertencem às famílias Leptotyphlopidae, Typhlopidae e Anomalepididae 
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correspondendo à infra-ordem Scolecophidia (Figura 5) (GOIN et al., 1978; POUGH et al. 

1998; VIDAL, 2002). Outras adaptações ocorreram quando as serpentes emergiram para a 

superfície do solo, constituindo assim, a infra-ordem Alethinophidia (MATTISON, 2002; 

VIDAL, 2002), na qual há algumas famílias que são consideradas primitivas, devido 

principalmente a vestígios de cintura pélvica (MOSMANN, 2001).  

 

A infra-ordem Alethinophidia compreende as famílias Uropeltidae e Aniliidae, além 

do táxon Macrostomata (Figura 5) (POUGH et al. 1998; VIDAL, 2002). Outros estudos têm 

demonstrado que este grupo apresenta-se bastante diversificado em relação ao número de 

espécies, morfologia e habitats (FRANCO, 2003), no qual incluem as famílias Xenopeltidae, 

Loxocemidae, Boidae, Tropidophiidae e Bolyeriidae, e o táxon Caenophidia (POUGH et al., 

1998). As serpentes Caenophidia ocupam uma grande diversidade de habitats. Estes animais 

podem apresentar hábitos terrestres, arborícolas, fossoriais, e aquáticos, podendo ser 

dulcículas ou marinhos. A adaptação a diversos habitats está relacionada a uma grande 

diversidade de estruturas morfológicas e variação no comprimento do corpo, o que dificulta a 

caracterização deste táxon (GOIN et al., 1978). Este grupo representa as serpentes recentes e 

originou a superfamília Colubroidea e a família Acrochordidae (Figura 5) (POUGH et al., 

1998; VIDAL, 2002). 

 

 
 
 

Figura 5 – Relação filogenética entre as famílias de serpentes 
 

Fonte: Pough et al. (1998) 
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A superfamília Colubroidea é composta, tradicionalmente, por três famílias. São elas, 

Colubridae, Elapidae, no qual segundo MCCARTHY (1985) inclui Hidrophiidae, e Viperidae. 

Um quarto táxon, Atractaspididae, foi reconhecido por Bourgeois (1961; 1968). Atualmente, 

estes quatro táxons citados são reconhecidos formando o grupo monofilético Colubroidea 

(Figura 5) (POUGH et al., 1998; VIDAL, 2002), o qual representa a maioria das serpentes 

existentes, com aproximadamente 410 gêneros e 2430 espécies (VIDAL, 2002). O táxon 

Colubroidea é caracterizado por apresentar, pela primeira vez na evolução das serpentes, a 

capacidade de inocular a peçonha, resultando assim, no desenvolvimento e especialização do 

aparelho de veneno dos ofídios (FRANCO, 2003; JACKSON, 2003). No entanto, a 

compreensão da evolução do aparelho de veneno ainda é discutida, devido à origem destes 

grupos. Provavelmente, Colubridae não é um grupo monofilético como Viperidae, Elapidae e 

Atractaspididae. Este fato é importante para outras subfamílias, como Aparallactinae, 

Boodontinae, Colubrinae, Homalopsinae, Natricinae, Pareatinae, Xenoderminae e 

Xenodontinae, as quais podem representar grupos monofiléticos ao relacioná-las com o 

aparelho de veneno (JACKSON, 2003). 

 

A família Colubridae representa a maioria das serpentes do táxon Colubroidea e 

apresenta cerca de 300 gêneros e 1850 espécies. Possui muitas linhagens distintas, mas as 

relações filogenéticas entre a maioria destes colubrídeos ainda são desconhecidas (VIDAL, 

2002). Os colubrídeos possuem uma grande variedade de hábitos alimentares. Há espécies 

generalistas e de dietas especializadas. Os representantes desta família podem se alimentar de 

artrópodes, moluscos, peixes, anfíbios, répteis (incluindo outras serpentes), pássaros e 

mamíferos. Geralmente, os colubrídeos matam as suas presas por constricção, embora alguns 

grupos possuam um aparelho de veneno capaz de inocular a peçonha (GOIN et al., 1978).  

 

Todas as serpentes apresentam uma função venenosa. O que as diferencia é a 

capacidade de inocularem o veneno secretado por glândulas salivares especializadas. Deste 

modo, todas as serpentes são venenosas, mas somente algumas são peçonhentas. As serpentes 

venenosas são aquelas que secretam veneno, mas não possuem nenhuma estrutura capaz de 

inoculá-lo (FONSECA, 1949); e as peçonhentas são aquelas que apresentam veneno, e ainda 

possuem um par de dentes especializados na inoculação da peçonha (FONSECA, 1949; 

KLEMMER, 1968).  
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As relações filogenéticas de Colubroidea é uma importante ferramenta na elucidação 

da evolução do aparelho de veneno das serpentes. No entanto, segundo Jackson (2003) uma 

melhor compreensão da função venenosa é obtida através da análise de alguns componentes 

morfológicos, como a dentição das serpentes, a glândula de Duvernoy ou a glândula de 

veneno, e os músculos associados.  

 

A dentição das serpentes pode se apresentar dividida em quatro tipos distintos. São 

elas, áglifa, opistóglifa, proteróglifa e solenóglifa (FONSECA, 1949; KLEMMER, 1968; 

WÜSTER, 1988; VIDAL, 2002; MELGAREJO, 2003). 

 

A dentição áglifa é caracterizada por apresentar dentes maciços, distribuídos por toda a 

boca do animal e sem qualquer tipo de diferenciação (Figura 6). Esta dentição é encontrada 

nas serpentes da família Boidae e em alguns gêneros da família Colubridae (FONSECA, 

1949; SILVA JR., 1956; KLEMMER, 1968; AMARAL, 1977; LEMA, 1978; BRAZIL, 1982; 

WÜSTER, 1988; GOMES et al., 1989; GOPALARISHNAKONE, 1991; BRASIL, 1998).  

 

 

 
 

Figura 6 – Dentição áglifa  

 

 

As serpentes que apresentam dentição opistóglifa possuem um par de dentes 

diferenciados e, em muitas espécies, estes dentes são sulcados, facilitando assim, a inoculação 

da peçonha. Encontram-se localizados na região posterior do maxilar superior da boca do 

animal (Figura 7). Este tipo de dentição é observado em vários gêneros da família Colubridae 

(MARTINS, 1918; FONSECA, 1949; KLEMMER, 1968; AMARAL, 1977; GANS, 1978; 

LEMA, 1978; WÜSTER, 1988; MINTON, 1990; PUORTO, 1995).  

    Foto: Giuseppe Puorto
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Figura 7 – Dentição opistóglifa 
 

 

A dentição proteróglifa é caracterizada por apresentar um par de dentes diferenciados 

e localizados na região anterior e superior da boca do animal. Estes dentes possuem um sulco 

bem mais acentuado do que àqueles presentes na dentição opistóglifa (Figura 8). Todos os 

representantes da família Elapidae exibem esta dentição (FONSECA, 1949; KLEMMER, 

1968; BRAZIL, 1982; WÜSTER, 1988; SCHVARTSMAN, 1992; BARRAVIERA, 1994; 

PUORTO, 1995; POUGH et al., 1996; ROZE, 1996; BRASIL, 1998). 
 

 
 

 
 

Figura 8 – Dentição proteróglifa 
 

A dentição solenóglifa é a mais especializada, sendo caracterizada por apresentar um 

par de dentes diferenciados, móveis e caniculados. Estes dentes encontram-se localizados na 

região anterior da boca do animal (Figura 9), onde são recobertos por uma bainha protetora, 

denominada vagina dentalis. O canal interno do dente inoculador comunica-se diretamente 

com as glândulas de veneno. Esta dentição ocorre na família Viperidae (FONSECA, 1949; 

KLEMMER, 1968; AMARAL, 1977; LEMA, 1978; WÜSTER, 1998; PUORTO, 1995; 

POUGH et al., 1996; BRASIL, 1998).  

Foto: Giuseppe Puorto

Foto: Giuseppe Puorto 
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Figura 9 – Dentição solenóglifa, A, posição  
de repouso; B, posição de ataque  

 

 
A família Colubridae, como já foi dito, pode apresentar representantes de dentição 

áglifa como de opistóglifa. As sub-famílias Colubrinae, Natricinae, Xenodontinae, 

Boodontinae e Pseudoxyrhophiinae possuem espécies de dentição áglifa e opistóglifa. As sub-

famílias Psammophiinae e Homalopsinae apresentam somente representantes opistóglifos. E 

as sub-famílias Callamariinae, Xenodermatinae e Pareatinae exibem apenas espécies áglifas. 

As dentições áglifa e opistóglifa podem ocorrer dentro de um gênero ou até mesmo dentro de 

uma espécie (VIDAL, 2002). 

 

 

 

 

B 

A 

Foto Giuseppe Puorto 
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A dentição dos ofídeos áglifos e opistóglifos é bastante complexa, apresentando uma 

grande variedade de estruturas como dentes maxilares aumentados anteriormente e/ou 

posteriormente, assim como dentes maxilares aumentados na região mediana. Ou ainda, a 

presença de sulcos e ranhuras em qualquer região do dente maxilar, independente do seu 

tamanho e posição (JACKSON & FRITTS, 1995; 1996; VIDAL, 2002). Contudo, dois ou 

mais dentes maxilares aumentados podem formar uma estrutura equivalente a um sulco ou 

ranhura (TAUB, 1966; VIDAL, 2002). 

 

O aparelho de veneno das serpentes pertencentes às famílias Elapidae, Viperidae e 

Atractaspididae encontra-se associado a músculos que comprimem a glândula de veneno no 

momento da mordida ou picada da serpente, auxiliando assim, a inoculação da peçonha. São 

eles, músculo adutor maxilar, músculo abdutor maxilar, músculo protractor palatal e músculo 

retrator palatal. Destes, o músculo adutor maxilar e o protractor palatal desempenham as 

funções de compressão da glândula de veneno e movimentação da presa inoculadora, 

respectivamente (JACKSON, 2003). A família Colubridae, na sua maioria, é desprovida de 

músculos compressores associados ao aparelho de veneno. Mas em alguns gêneros como em 

Dispholidus Duvernoy, 1832, por exemplo, a glândula de Duvernoy pode apresentar-se 

associada a fibras musculares do músculo adutor superficial externo (KOCHVA & 

WOLLBERG, 1970; MCDOWELL, 1987). Contudo, as evidências filogenéticas têm indicado 

que o músculo compressor evoluiu diferentemente em Viperidae, Elapidae e Atractaspididae 

formando uma tricotomia com Colubridae (CADLE, 1988; KRAUS & BROWN, 1998). 

 

Estudos filogenéticos têm sido utilizados para esclarecer a evolução do aparelho de 

veneno das serpentes. Contudo, várias hipóteses têm sido propostas por diferentes autores, os 

quais têm abordado diferentes caracteres relacionados ao aparelho de veneno.  

 

Boulenger1 (1893 apud Jackson, 2003, p. 338) propõe que a presa inoculadora de 

Elapidae e Viperidae evoluíram independentemente. Cope (1900) considera que a partir dos 

colubrídeos áglifos originaram as serpentes opistóglifas e proteróglifas, e mais tardiamente as 

solenóglifas. Borget (1943) concluiu que todos os colubrídeos peçonhentos eram originados 

de um mesmo colubrídeo ancestral não-peçonhento e que as serpentes semelhantes aos 

elapídeos deram origem à dentição dos viperídeos. Anthony (1955) propõe que o aparelho de 

                                                           
1 Boulenger, G. A. catalogue of the snakes in the British Museum (Natural History) London, v.1. Taylor & 
Francis. 1893. 
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veneno de elapídeos e viperídeos evoluiu independentemente, onde os elapídeos eram 

derivados de um colubrídeo ancestral com dentes maxilares anteriores aumentados 

(proterodonte). E que os viperídeos evoluíram a partir de um colubrídeo ancestral com as 

presas inoculadoras posteriores (opistodonte).  

 

Bourgeois (1961; 1968), analisando a morfologia craniana de colubrídeos africanos, 

concluiu que Atractaspis Smith, 1849 representava uma derivação independente do aparelho 

de veneno das solenóglifas. Underwood (1967), através de diversos caracteres morfológicos, 

relacionados ou não com o aparelho de veneno, concluiu que o veneno foi adquirido ao longo 

da evolução dos Caenophidia e, posteriormente, se perdeu em algumas linhagens de áglifos e 

opistóglifos. McDowell (1968) sugere que Homoroselaps não era um elapídeo, mas 

provavelmente um aparallactine, o que resulta numa outra hipótese para a derivação da presa 

inoculadora do aparelho de veneno. No entanto, Kochva & Wollberg (1970) demonstram que 

os caracteres que associava Homoroselaps com aparallactines provavelmente eram derivados 

de caracteres associados à fossorialidade. Deste modo, concluíram que Homoroselaps é um 

elapídeo. Marx & Rabb (1972) e Rabb & Marx (1973) concluíram que a linha elapidae-

hydrophiidae e a linha colubridae-viperidae constituem um paralelo derivado separado da 

presa inoculadora anterior do aparelho de veneno. Savitzky (1979) sugere que Micrurus e 

Micruroides Schmidt, 1928 (corais do Novo Mundo) representam uma derivação do aparelho 

de veneno das proteróglifas, independente dos outros elapídeos. Mas, estes resultados foram 

contestados por Cadle (1981; 1982) através de estudos imunológicos. Kardong (1980; 1982) 

baseado na morfologia funcional da maxila de colubrídeos e na posição da glândula de 

veneno de serpentes que possuem presas inoculadoras anteriores, propôs que as presas 

inoculadoras de elapídeos e viperídeos evoluíram a partir de uma presa posterior de um 

colubrídeo ancestral. McDowell (1986) sugeriu baseado em caracteres morfológicos 

associados ao aparelho de veneno, que os elapídeos representariam um ramo basal dos 

Colubroidea. Kochva (1987) após analisar os caracteres morfológicos, estrutura do crânio e a 

morfologia e composição química das glândulas de Duvernoy e de veneno propôs Elapidae e 

Viperidae evoluíram independemente (Figura 10). Elapidae apresenta grande semelhança com 

Colubridae em relação à estrutura craniana, onde o maxilar é pouco móvel e o pterigóide é 

relativamente curto; a morfologia da glândula de veneno é semelhante a da glândula acessória 

ao longo do ducto excretor; as células secretoras as quais são repletas de grânulos de secreção 

são semelhantes às de Colubridae, mas não de Viperidae. A secreção da glândula de veneno, 

contudo apresenta um alto grau de especialização com o surgimento de neurotoxinas pós-

sinápticas e cardiotoxinas. Viperidae apresenta o crânio mais especializado e o sistema de 
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inoculação apresenta um maxilar extremamente móvel, um longo osso pterigóide, uma 

glândula de veneno com um amplo lúmen que contém uma grande quantidade de secreção, e 

uma glândula acessória bem diferenciada. Esta secreção parece ser a mais primitiva das 

toxinas, possuindo ainda atividade enzimática. Deste modo, Viperidae apresenta-se mais 

eficiente quanto ao mecanismo de inoculação e ao acúmulo de secreção quando comparado a 

Elapidae. 

 

 
 
 

Figura 10 – Representação do provável processo de especialização peçonhenta das 
serpentes: A, dentição áglifa; B, dentição opistóglifa; C, dentição 
proteróglifa; D, dentição solenóglifa; gsl, glândula supralabial; gD, 
glândula de Duvernoy; gv, glândula de veneno 

 

 

 As serpentes apresentam doze glândulas cefálicas, sendo que duas delas, a de Harder e 

a nasal, não são orais. As demais glândulas orais são: infra-labial, supra-labial, sublingual, 

supralingual, temporomandibular, temporal anterior, pré-maxilar (rostral), posterior, 

venenífera e de Duvernoy (Figura 11), (TAUB, 1966). Dentre estas, apenas três estão 

envolvidas com a secreção de substâncias tóxicas. São elas, glândula supra-labial, glândula de 

Duvernoy e glândula de veneno (ZAGO, 1971).   

Fonte: Melgarejo (2003), baseado em Kochva (1987) 
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Figura 11 – Glândulas orais de répteis. Nem todas as glândulas estão presentes em 
todos os répteis. A glândula de veneno dos elapídeos e viperídeos é 
uma derivação filogenética da glândula de Duvernoy  

 

 

 A glândula supra-labial foi inicialmente descrita por Tiedemann2 (1813 apud 

PENTEADO, 1918, p. 29). Mais tarde, Meckel3 (1826 apud ZAGO, 1971, p. 5), relatou que a 

glândula supra-labial apresentava-se mais desenvolvida em serpentes não-peçonhentas, 

incluindo os colubrídeos, e a denominou de “obere backendrüse”. Esta observação sugere o 

não reconhecimento da glândula de Duvernoy pelo referido autor. Outros autores continuaram 

os estudos, a qual também foi denominada de “glande salivaire sus maxilaire” por Duvernoy4 

(1832 apud ZAGO, 1971, p. 5), “obberlippendrüse, graue partie” por Leydig5 (1873 apud 

ZAGO, 1971, p. 5) e “glândula labialis superior” por Reichel6 (1883 apud ZAGO, 1971, p. 5). 

Leydig5 (1873 apud PENTEADO, 1918, p. 28) estudou as glândulas das serpentes 

consideradas, até aquele momento, não venenosas Tropidonotus natrix Linnaeus, 1758, 

Tropidonotus tesselatus (=Natrix tesselata) Merrem, 1820, Coronella laevis Manner, 1899 e 

Coluber viridiflavus Lacepede, 1789, e das, então, chamadas de venenosas, Vipera berus 

Linnaeus, 1758 e Vipera ammodytes Linnaeus, 1758, e relatou a ocorrência de duas porções 

distintas macroscopicamente. 

                                                           
2 Tiedmann, Ueb.die Speicheldrusem der Schlangen, Denkoschr. D’Akadd. Wiss. Muenchen f. des Jahr 1813. 
3 Meckel, J.F. Über die kopfdrüsen der schlangen. Arch. Anat. Physiol., v.9, p.1-13. 1826. 
4 Duvernoy, D. M. Mémoire sur les caractères tirés de l’anatomie pour distinguer les serpents venimeux des 
serpents non venimeux. Annales des Sciences Naturalles, v. 26, p. 113-160. 1832. 
5 Leydig, F. Über die kopfdrüsen einheimischer ophidier. Arch. Mikr. Anat., v. 9, p.598-692. 1873. 
6 Reichel, F. Beitrag zur Morphologie der Mundhöhlendrusen der Wirbelthiere. Morph. Jahrb., v. 8, p. 1-72. 
1883. 

Fonte: Kardong (2002) baseado em Kochva (1978) 
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Penteado (1918) foi o primeiro autor a descrever as glândulas cefálicas dos ofídios 

brasileiros. Foram analisadas as glândulas dos colubrídeos áglifos Drymobius bifossatus 

Raddi, 1820, Xenodon merremii Wagler, 1824 e Rhadinaea merremii (=Liophis miliaris) 

Linnaeus, 1758 dos opistóglifos Philodryas schotti (=Philodryas patagoniensis) Wied 1821, 

Tomodon dorsatus Duméril, Bibron & Duméril, 1854 e Thamnodynates nattereri, e dos 

boídeos Constrictor constrictor (=Boa constrictor constrictor) Linnaeus, 1758. Neste estudo, 

Penteado (1918) demonstrou que as glândulas supra-labiais dos colubrídeos áglifos e 

opistóglifos eram semelhantes às descritas por Leydig7 (1873 apud PENTEADO, 1918, p. 

30). Contudo, Penteado (1918) ressaltou a presença de três partes distintas na glândula supra-

labial, ao contrário de duas como foi observado por Leydig7 (1873 apud PENTEADO, 1918, 

p. 30). As diferenças macroscópicas, observadas por Penteado (1918), correspondiam às 

microscópicas, indicando que as regiões anterior e posterior, apresentavam características de 

uma glândula mista ou seromucosa, e que a região média corresponderia a uma glândula de 

fermento ou de zimógeno. Tal região apresentava-se mais desenvolvida nos colubrídeos 

opistóglifos que nos áglifos. Segundo Penteado (1918), a região média corresponderia a 

“glande parotis” descrita por Leydig7 (1873, PENTEADO, 1918, p. 31-32), o que deveria ser 

considerada uma glândula a parte devido a sua função e estrutura peculiar. Fahrenholz (1937) 

concluiu que a glândula supra-labial é pouco desenvolvida devido à presença da glândula de 

Duvernoy. Phisalix (1922) e Gabe & St. Girons (1969) notaram que a glândula supra-labial é 

ainda mais reduzida em espécies peçonhentas. No entanto, segundo Taub (1966), a glândula 

supra-labial encontra-se presente em todas as espécies de serpentes, apresentando-se mais ou 

menos desenvolvida de acordo com o grupo em questão. Os estudos de Penteado (1918) 

demonstrou ainda, que a glândula supra-labial do boídeo Constrictor constrictor (=Boa 

constrictor constrictor) apresentava, macro e microscopicamente, características homogêneas, 

além de um caráter misto ou sero-mucoso. 

 

O caráter mucoso da glândula supra-labial foi descrito primeiramente por Oppel8 

(1900 apud ZAGO, 1971, p. 6). No entanto, West9 (1895 apud ZAGO, 1971, p. 6) e, 

posteriormente, Penteado (1918) e Phisalix (1922) demonstraram a presença de um caráter 

misto nesta glândula. Taub (1967) observou uma natureza exclusivamente mucosa em 20 

espécies de colubrídeos, das quais 3 foram consideradas mistas por Gabe & St. Girons (1969). 

 

                                                           
7 Leydig, F. Über die kopfdrüsen einheimischer ophidier. Arch. Mikr. Anat., v. 9, p.598-692. 1873. 
8 Oppel, A. Lehrbuch der vergleichenden mikroskopische anatomie der wilbertiere. G.Fisher, v.3, 529-549. 1900 
9 West, G. S. On the buccal glands and teeth of certain poisonous snakes. Proceedings of the Zoological Society 
of London, p. 812-826. 1895. 
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Phisalix (1922), Sarkar (1923), Radowanowitsch (1928) e Smith & Bellairs (1947) 

consideraram que a glândula supra-labial (região serosa) era a precursora da evolução das 

glândulas de veneno dos ofídios. Taub (1967a, 1967b) acreditava que a glândula supra-labial, 

inicialmente apresentava um caráter exclusivamente mucoso. Posteriormente, surgiu a 

presença de células serosas originando lóbulos, os quais estariam associados a um caráter 

monoestomático, sugerindo assim, a origem da glândula de Duvernoy.  
 

A glândula de Duvernoy foi diferenciada da supra-labial por Leydig (1873), através da 

presença de lóbulos e do caráter monoestomático (Figura 12). Deste modo, a glândula supra-

labial foi denominada de “glande parotis”, sugerindo uma homologia entre esta, a glândula de 

veneno dos elapídeos e viperídeos e a parótida dos mamíferos. Esta denominação, assim como 

a homologia citada, foi aceita por diversos autores, entre eles, Alcock & Rogers (1902), 

Launoy (1903), Noguchi (1909), Amaral (1925), Prater (1931), Bzowski (1935), Brazil 

(1941), Bouquet (1948, 1964), Klauber (1956) e Andrew (1964), e rejeitada por outros como, 

Phisalix (1917, 1922), Fahrenholtz (1937), Dekeyser & Derivot (1960), Taub (1966) e 

Kochva & Gans (1970).  

 

 

 
 
 

Figura 12 – Glândula de Duvernoy e o sistema de ductos drenando os lóbulos  
 

 

Fonte: Zalisko & Kardong (1992) 
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EM 1966, Taub propôs a denominação de glândula de Duvernoy, tendo em vista que 

Duvernoy, em 1832, foi o primeiro autor a diferenciar e descrever a referida glândula da 

supra-labial, onde a denominou de “glande venineuse”. Embora outros autores tenham 

observado algumas diferenças como, Meckel3 (1826 apud ZAGO, 1971, p. 5), o qual sugere 

diferenças entre as serpentes não-venenosas, mas não observa diferenças entre os tipos 

glandulares. Alcock & Rogers (1902) observaram diferenças entre colubrídeos áglifos e 

opistóglifos. Estes estudos sugeriram a presença de secreção venenosa em serpentes 

consideradas, até o momento, inofensivas. 

 

Reichel10 (1882 apud SALOMÃO, 1991, p. 3), Phisalix & Bertrand11 (1894 apud 

SALOMÃO, 1991, p. 3), Launoy (1901; 1902), Egerer (1926) e Radowanowitsch (1928; 

1935) constataram a natureza serosa da glândula de Duvernoy. A descrição de uma glândula 

de caráter seroso, também foi realizada por Zicavo (1927), onde a denominou de glândula 

salivar modificada. Gabe & St. Girons (1969) observou tal diferenciação em 11 espécies de 

colubrídeos áglifos.  

 

Morfologicamente, a glândula de Duvernoy é composta por células mucosas e serosas, 

sendo assim considerada uma glândula mista ou seromucosa. Apresenta um caráter seroso, 

embora seja semelhante com a estrutura da glândula supra-labial (MARTINS, 1916; 

PENTEADO, 1918; PHISALIX, 1922). A presença de uma diferença sexual na glândula de 

Duvernoy de Liophis miliaris Linnaeus, 1758 e Xenodon merremii foi observada por Arvy 

(1967), onde relatou um maior desenvolvimento do sistema de ductos nos machos. 

 

A partir do reconhecimento de uma função venenosa presente nos colubrídeos, houve 

uma alteração na classificação das serpentes, que até então, eram conhecidas como venenosas 

(proteróglifas e solenóglifas) e não-venenosas (demais grupos serpentes). E passaram a ser 

denominadas de serpentes venenosas peçonhentas (proteróglifos e solenóglifas) e serpentes 

venenosas não-peçonhentas (colubrídeos áglifos, opistóglifos e demais grupos de serpentes), 

(PHISALIX, 1922). 

 

 

                                                           
10 Reichel, P. Beiträg zur morphologie der mundhölendrüsen der Wirbeltiere. Morphol. Jhr., v. 8, p. 1-72. 1882. 
11 Phisalix C. & Bertrand, G. Atténuation du venin de vipère par la chaleur et vaccination du cobaye contre ce 
venin. C.R. Acad. Sci. Paris, v. 118, p. 356-357. 1894. 
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A glândula de Duvernoy é considerada o ponto inicial na evolução das glândulas de 

veneno das proteróglifas e solenóglifas, onde os viperídeos atingem o grau máximo de 

especialização (RADOWANOWITSCH, 1928; PHISALIX, 1922; SARKAR, 1923; SMITH 

& BELLAIRS, 1947; TAUB, 1967; KOCHVA & GANS, 1970; ZAGO, 1971; KOCHVA, 

1978; KOCHVA, 1987; ZALISKO & KARDONG, 1992). Os estudos de Martin12 (1899 apud 

ZAGO, 1971, p.10-11), Kochva (1963a; 1963b; 1965) e Shayer-Wollberg & Kochva (1967), 

demonstraram que, a glândula de Duvernoy e a glândula de veneno, embriologicamente, 

originam-se a partir do epitélio oral. No entanto, os estudos de Klemmer (1968) e Gabe & St. 

Girons (1969) discordam da afirmação citada, tendo em vista, que não existem fatos 

comprobatórios. Os autores sugerem então, que a glândula de veneno deva ter evoluído a 

partir da glândula supra-labial.  
 

A natureza serosa da glândula de Duvernoy está diretamente relacionada com uma 

função tóxica (PHISALIX & BERTRAND, 1914; BRAZIL & VELLARD, 1926; ZICAVO, 

1927), bem mais acentuada nos colubrídeos opistóglifos (ALCOCK & ROGERS, 1902; 

FAHRENHOLTZ, 1937).  
 

Phisalix & Bertrand13 (1894 apud ZAGO, 1971, p. 9) estudaram a secreção da 

glândula supra-labial (incluindo a glândula de Duvernoy) de Tropidonotus natrix, e 

observaram a letalidade em cobaias. Alcock & Rogers (1902) relataram a toxicidade em 

pequenos vertebrados e que, a secreção produzida pelos colubrídeos opistóglifos é mais tóxica 

do que a dos áglifos. Brazil & Vellard (1926), Zicavo (1927) e Fahrenholz (1937) também 

constataram a toxicidade da glândula de Duvernoy em colubrídeos. 
 

A função da glândula de Duvernoy está diretamente relacionada à alimentação destas 

serpentes, onde a presença de células capazes de secretar substâncias tóxicas (células serosas) 

auxilia na imobilização e captura das presas, na lubrificação do alimento, na higiene bucal, e 

desempenham ainda, funções digestivas e de anti-putrefação do alimento (TAUB, 1967; 

GABE & GIRONS, 1969; ZAGO, 1971; BALL & BELLAIRS, 1976; GANS, 1978; GOIN et 

al., 1978; KARDONG, 1982; SALOMÃO, 1991). Deste modo, o ato de imobilizar e lubrificar 

a presa facilitaria não somente a ingestão, mas também a digestão da mesma (KOCHVA & 

GANS, 1970; GANS, 1978).  
                                                           
12 Martin, H. Recherches sur le development de l’appareil venimeux de la Vipera aspis. Comptes Rendus de 
l’Association des Anatomistes, v. 1, p. 56-66. 
13 Phisalix, C. & Bertrand, G. Atténuation du venin de vipère par la chaleur et vaccination du cobaye contre ce 
venin. C.R. Acad. Sci. Paris, v. 118, p.356-357. 1894. 
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Kochva & Gans (1970) e McKinstry (1983) ressaltam a importância de estudos 

relacionados aos componentes presentes na secreção da glândula de Duvernoy dos 

colubrídeos, com o objetivo de elucidar a função biológica desta glândula. 
 

Os estudos de Zago (1971) com os colubrídeos Xenodon merremii, Dryadophis 

bifossatus bifossatus, Philodryas patagoniensis e Liophis miliaris, mostraram que as unidades 

secretoras da glândula de Duvernoy apresentam uma riqueza progressiva de células serosas ou 

seromucosas, resultando em modificações estruturais que visam à secreção de substâncias 

ricas em um complexo carboidrato-proteína. No entanto, no ducto excretor da glândula de 

Duvernoy há uma predominância de células mucosas ou mucoserosas, comum às demais 

glândulas labiais e à glândula acessória presente nos viperídeos. 
 

Salomão (1991) demonstrou em Philodryas olfersii, que a glândula de Duvernoy é 

considerada uma glândula seromucosa, fato este, comprovado pela positividade ao P.A.S. e ao 

azul de bromofenol, os quais detectam a presença de mucopolissacrídeos neutros e proteínas, 

respectivamente.  
 

A glândula de Duvernoy da serpente opistóglifa Clelia plumbea apresenta células com 

o conteúdo citoplasmático fortemente P.A.S. positivo, indicando a presença de 

glicoconjugados neutros (RENNER, 1999). Este fato, também foi observado em outras 

espécies de colubrídeos como, Xenodon merremi (ZAGO, 1971), Philodryas patagoniensis 

(ZAGO, 1971; LOPES et al., 1982) e Sibynomorphus mikanii (SALOMÃO & SAWAYA, 

1989). De acordo com os dados de Renner (1999) e Renner & Sabóia-Morais (2000), algumas 

células da glândula de Duvernoy de Clelia plumbea apresentam-se reativas para o método de 

Lars Grimelius, o qual tem o objetivo de marcar as células argirófilas que possuam grânulos 

ricos em proteínas. Deste modo, o autor sugere a presença de duas populações celulares na 

glândula de Duvernoy, uma com a finalidade de secretar enzimas (células serosas) e a outra 

de secretar glicoconjugados (células mucosas). 
 

 Deste modo, tendo em vista a escassez de estudos morfológicos relacionados à 

glândula de Duvernoy, assim como ao aparelho de “veneno” dos colubrídeos opistóglifos 

neotropicais, faz-se necessário à continuidade de estudos nesta área. Contudo, vários 

acidentes ofídicos envolvendo os colubrídeos, principalmente os opistóglifos, têm sido 

relatados e, os autores têm apontado estes colubrídeos, como um grupo de importância à 

saúde pública.  
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1.  Animais 

 Para o desenvolvimento deste estudo foi utilizado um total de 60 serpentes 

pertencentes a 03 tribos da Sub-Família Xenodontinae, Família Colubridae, com dentição 

opistóglifa (Quadro 1 e Figura 13). 

 

 
 

FAMÍLIA COLUBRIDAE 

SUB-FAMÍLIA XENODONTINAE 

TRIBOS ESPÉCIES 

Philodryadini Philodryas olfersii 

 Philodryas patagoniensis 

  

Pseudoboini Oxyrhopus guibei 

 Phimophis guerrini 

  

Tachymenini Thamnodynastes strigatus 

 Tomodon dorsatus 

 
Quadro 1 – Espécies de dentição opistóglifa representantes de 03 tribos da Sub-

Família Xenodontinae, Família Colubridae 
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Figura 13 – Colubrídeos opistóglifos da Família Xenodontinae representando a Tribo 

Philodryadini: A, Philodryas olfersii e B, Philodryas patagoniensis;          
Tribo Pseudoboini: C, Oxyrhopus guibei e D, Phimophis guerrini;             
Tribo Tachymenini: E, Thamnodynastes strigatus e F, Tomodon dorsatus. 
Foto: Eliana de Oliveira Serapicos 
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 As serpentes utilizadas foram provenientes de doações por fornecedores cadastrados 

no Instituto Butantan e através de resgate de fauna de áreas destinadas à implantação de 

usinas hidrelétricas dentro do Território Nacional. 

 

 Após o cadastro, estes animais foram sacrificados, catalogados e tombados à Coleção 

Herpetológica “Alphonse Richardt Hoge” do Laboratório de Herpetologia do Instituto 

Butantan. 

 

Dessa forma, foi utilizado material (glândula de Duvernoy) proveniente de animais 

que, necessariamente, seriam sacrificados. Nenhum animal foi sacrificado especificamente 

para utilização neste estudo. 

 

 Esclarecemos ainda, que o Instituto Butantan adota o protocolo acima descrito, com 

relação a estes animais, visto a impossibilidade técnica de reintroduzi-los na natureza, em 

outras áreas, sob risco de desequilíbrio ecológico. 

 

As serpentes utilizadas foram submetidas à eutanásia de acordo com os Princípios 

Éticos de Experimentação Animal e aprovado pela Comissão de Ética de ambas as 

Instituições envolvidas (Instituto Butantan e Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia 

da Universidade de São Paulo) conforme documentos anexados. Imediatamente após a 

eutanásia dos animais, as glândulas de Duvernoy foram coletadas e fixadas para posterior 

processamento histológico e para fins de microscopia eletrônica. Em seguida, estas serpentes 

foram catalogadas e depositadas na referida Coleção Herpetológica. 
 

 

 

2.  Anatomia 

 A glândula de Duvernoy foi estudada macroscopicamente, a fim de caracterizar as 

variações anatômicas presentes em diferentes espécies de colubrídeos opistóglifos.  

 

 Para verificar a proporção de tamanho da glândula de Duvernoy em relação ao 

tamanho da cabeça das serpentes foram tomados os dados biométricos de 10 espécimes de 

cada espécie estudada, resultando em um total de 60 animais. 
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 Das glândulas de Duvernoy foram tomadas as seguintes medidas: 

 

a) Comprimento máximo da glândula: da porção anterior até a porção posterior da 

glândula (Figura 14). 

b) Altura máxima da glândula: medida tomada na região mediana da glândula, onde nota-

se a maior altura (Figura 14). 

c) Espessura máxima da glândula: medida tomada na região mediana da glândula, onde 

nota-se a maior espessura (Figura 14). 

 

 

 

 
 

 
 

Figura 14 – Esquema representativo da glândula de Duvernoy de um colubrídeo 
                  

  

 

 

Da cabeça das serpentes foram tomadas as seguintes medidas: 

 

a) Comprimento máximo da cabeça: da escama rostral (osso pré-maxilar) até o osso 

quadrado (final da comissura labial), (Figuras 15 e 16). 

b) Largura da cabeça: distância entre as comissuras labiais (Figura 15).  

c) Altura máxima da cabeça: da base da região ventral até a escama parietal (em linha 

reta), (Figura 15). 

 

 

 

 

Espessura 
(mm) 

 
                             Comprimento  
                                   (mm) 

           
                
         A

ltura (m
m

) 

Desenho: Claudemir Duran Filho
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Figura 15 – Representação das escamas da cabeça de serpentes  

 

 

 

 
 
 

 

 

Figura 16 – Crânio de um colubrídeo opistóglifo (Malpolon monspessulanus Hermann, 1804); 
ar, articular; bs, basisphenois; boc, basioccipital; dt, dentary; ec, ectopterygoid; 
eoc, exooccipital; f, fang; co, columella auris; ft, frontal; m, maxillary; na, nasal; 
op, opistotic; q, quadrate; pa, parietal; pd, pterygoid; pft, prefrontal; pmx, 
premaxillary; po, postorbital; pr, prootic; sa, surangular; sq, squamosal; soc, 
supraoccipital  

 

 __________________________________________________ 
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Fonte: Mattison (2002), modificado 

Fonte: Kochva (1987), modificado 
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 As serpentes utilizadas para o estudo anatômico da glândula de Duvernoy apresentam 

os seguintes registros de tombo na Coleção Herpetológica “Alphonse Richardt Hoge” do 

Laboratório de Herpetologia do Instituto Butantan: 

 

- Philodryas olfersii: IB 63.455, IB 63.456, IB 63.723, IB 63.724, IB 63.726, IB 64.220, IB 

64.577, IB 64.578, IB 64.579 e IB 73.604; 

 

- Philodryas patagoniensis: IB 61.610; IB 63.922; IB 63.923; IB 64.221; IB 64.748; IB 

64.749; IB 64.750; IB 64.850; IB 69.976 e IB 73.607.  

 

- Oxyrhopus guibei: IB 64.215; IB 64.224; IB 64.622; IB 64.623; IB 64.624; IB 64.751; IB 

64.752; IB 64.753; IB 65.732 e IB 73.608. 

 

- Phimophis guerrini: IB 66.396; IB 66.397; IB 66.398; IB 66.399; IB 66.400; IB 66.401; IB 

66.402; IB 66.403; IB 66.404 e IB 66.405. 

 

- Thamnodynastes strigatus: IB 64.825; IB 64.849; IB 65.736; IB 65.737; IB 67.464; IB 

67.871; IB 73.606; IB 74.220; IB 74.221 e IB 74.222. 

 

- Tomodon dorsatus: IB 64.216; IB 64.217; IB 64.226; IB 64.625; IB 64.627; IB 64 826; IB 

64.851; IB 65.734; IB 65.735 e IB 73.605. 

 
 

 Os dentes opistóglifos foram examinados através de crânios de serpentes depositados 

na Coleção Herpetológica “Alphonse Richardt Hoge” e na Coleção Didática do Laboratório 

de Herpetologia do Instituto Butantan. A análise deste material foi realizada em Microscópio 

Esteroscópico Olympicus, onde foram realizadas as fotografias.  

 

 Os crânios utilizados para a análise do dente opistóglifo que se encontram tombados 

na Coleção Herpetológica em questão foram de Philodryas olfersii IB 30.252 (Dourados/MS); 

de Thamnodynastes strigatus IB 12.906 (Fragosos/SC) e de Tomodon dorsatus IB 18.425 

(São Vicente – Santos/SP). Os crânios de Philodryas patagoniensis (sem procedência) e 

Oxyrhopus guibei (Franco da Rocha/SP), os quais também foram examinados fazem parte da 

Coleção Didática do Laboratório de Herpetologia do Instituto Butantan. Não há crânio de 

Phimophis guerrini na Coleção Herpetológica, assim como na Coleção Didática do 
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Laboratório de Herpetologia do Instituto Butantan. E tendo em vista a dificuldade em se obter 

a referida espécie, apresentaremos somente a descrição das características do dente 

opistóglifo, o qual foi retirado do espécime IB 66.404 da Coleção Herpetológica “Alphonse 

Richardt Hoge” do Laboratório de Herpetologia do Instituto Butantan. 

 

 

 

3.  Análise histológica e histoquímica 

Para o estudo morfológico, foram utilizados dois indivíduos de cada espécie. Deste 

modo, foi analisado um total de 12 pares de glândula de Duvernoy. Após a eutanásia dos 

animais com éter etílico, as glândulas de Duvernoy foram fixadas em líquido de Bouin. 

Posteriormente à fixação, os materiais foram mantidos em álcool etílico 70%. Em seguida, os 

materiais foram desidratados com álcool etílico absoluto e diafanizados em xilol. Os materiais 

foram então, embebidos e incluídos em parafina. Procedeu-se assim, a microtomia dos blocos 

de parafina (5µm), desparafinização dos cortes e hidratação com concentrações decrescentes 

de álcool etílico até a água destilada. A coloração dos cortes foi realizada através dos métodos 

de rotina (Quadro 2) e também pelos métodos histoquímicos (Quadro 3), os quais foram 

finalizados após a montagem das lâminas com resina sintética Entellan (Merck). 

 

 
 

MÉTODOS HISTOLÓGICOS 
 

RESULTADOS 
 

 

Hematoxilina-Eosina  

(BEÇAK ; PAULETE, 1976) 

 

estruturas ácidas (azul); 

estruturas básicas (róseo) 
 

Azul de Toluidina 

(JUNQUEIRA & JUNQUEIRA, 1983) 

 

estruturas ácidas (azul), metacromasia 

 

Tricômico de Mallory 

(JUNQUEIRA & JUNQUEIRA, 1983) 

 

células secretoras (vermelho);  

estruturas basófilas e colágeno (azul celeste); 

estruturas acidófilas (laranja) 
 

Quadro 2 – Relação dos métodos histológicos rotineiros para o estudo da glândula de 
Duvernoy em colubrídeos opistóglifos 

  

 As glândulas de Duvernoy utilizadas para a preparação do material histológico foram 

retiradas das seguintes serpentes: Philodryas olfersii IB 64.220; Philodryas patagoniensis IB 
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64.750; Oxyrhopus guibei IB 64.623; Phimophis guerrini IB 66.398; Thamnodynastes 

strigatus IB 67.871; Tomodon dorsatus IB 64.851. 

 

 
 

MÉTODOS HISTOQUÍMICOS 
 

RESULTADOS 
 

Alcian Blue (pH 2,5) 

(BEÇAK & PAULETE, 1976) 

 

Mucopolissacarídeos ácidos (azul) 

P.A.S. (Ácido Periódico Schiff) 

(BEÇAK & PAULETE, 1976) 

 

mucopolissacarídeos neutros (magenta) 

P.A.S. + Alcian Blue 

(BEÇAK & PAULETE, 1976) 

 

mucopolissacarídeos ácidos e neutros (violeta) 

P.A.S. + Amilase Salivar 

(RENNER, 1999) 

 

glicogênio (magenta) 

Azul de Bromofenol 

(BANCROFT & STEVENS, 1996) 

 

proteínas totais (azul) 

Lars Grimelius 

(RENNER, 1999) 

 

células argirófilas ricas em enzimas (castanho) 

Hematoxilina-Crômica-Floxina 

(BEHMER et al., 1976) 

 

neurossecreção (azul escuro) 

 
Quadro 3 – Relação dos métodos histoquímicos utilizados para o estudo da glândula de 

Duvernoy em colubrídeos opistóglifos 
 

 

 As glândulas de Duvernoy utilizadas para a realização das reações histoquímicas 

foram extraídas das serpentes listadas a seguir, com o seu respectivo registro de tombo. 

Philodryas olfersii IB 64.577; Philodryas patagoniensis IB 64.749; Oxyrhopus guibei IB 

64.624; Phimophis guerrini IB 66.404; Thamnodynastes strigatus IB 65.736 e Tomodon 

dorsatus IB 63.857. 
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4. Análise ultra-estrutural 

Para o estudo ultra-estrutural da glândula de Duvernoy dos colubrídeos opistóglifos já 

citados, foi utilizado um único animal de cada espécie, somando assim, seis pares de 

glândulas de Duvernoy analisadas. Este procedimento iniciou-se com a eutanásia das 

serpentes com éter etílico. Em seguida, as glândulas foram coletadas e fixadas com 

glutaraldeído 2,0 % em tampão cacodilato 1,0 M (pH 7.3) durante 2 horas. Após a fixação, os 

materiais foram tratados pelo tetróxido de ósmio 1% no mesmo tampão, por 2 horas à 4ºC. Os 

materiais foram então, impregnados por metais pesados (acetato de uranila 1,0 % + nitrato de 

chumbo) e, posteriormente, cortados em ultra-micrótomo Leica Ultracut R, na espessura de 70 

nm. Após este procedimento os cortes foram examinados em Microscópio Eletrônico de 

Transmissão da marca Zeiss, modelo Leo 906E e fotografados. As eletromicrografias foram 

ampliadas em papel P/B multigrade da Ilford para posterior análise dos resultados. 

 

 Para a realização da preparação do material a ser analisado em microscópio eletrônico 

foram utilizados um indivíduo de cada espécie, os quais se encontram depositados na Coleção 

Herpetológica “Alphonse Richardt Hoge” com os seguintes registros. São eles, IB 73.604 

(Philodryas olfersii), IB 73.607 (Philodryas patagoniensis), IB 73.608 (Oxyrhopus guibei), 

IB 73.606 (Thamnodynastes strigatus) e IB 73.605 (Tomodon dorsatus). Devido às 

dificuldades em se obter a espécie Phimophis guerrini no estado de São Paulo, não foi 

possível coletar a glândula de Duvernoy para processamento ultra-estrutural. 
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RESULTADOS ANATÔMICOS 
 

 

TRIBO PHILODRYADINI 

 

Philodryas olfersii 

 

1. Dados biométricos 

 

Tabela 1 – Média dos dados biométricos de Philodryas olfersii tombados na Coleção 
Herpetológica “Alphonse Richardt Hoge” do Laboratório de Herpetologia do 
Instituto Butantan. São Paulo, 2006 

 

Número de Tombo Localidade CRC 1+ CC2 (mm) Peso (g) Sexo 

IB 63.455 Panorama/SP (UHESM)3 629 + 269 60,0 ♂ 

IB 63.456 Panorama/SP (UHESM) 580 + 250 40,0 ♀ 

IB 63.723 Panorama/SP (UHESM) 861 + 310 109,0 ♀ 

IB 63.724 Panorama/SP (UHESM) 975 + 333 209,0 ♀ 

IB 63.726 Santa Rita do Pardo/MS 
(UHESM) 

962 + 330 164,0 ♀ 

IB 64.220 Mairinque/SP 934 + 340 205,0 ♀ 

IB 64.577 Lageado/TO (UHELEM)4 605 + 240 35,0 ♂ 

IB 64.578 Lageado/TO (UHELEM) 555 + 255 35,0 ♀ 

IB 64.579 Lageado/TO (UHELEM) 575 + 240 40,0 ♀ 

IB 73.604 Itu/SP 930 + 345 225,0 ♀ 

Média - 760,60 + 291,20 112,20 - 
1CRC: Comprimento Rostro-Cloacal; 2CC: Comprimento Caudal; 3UHSSM: Usina Hidrelétrica Sérgio Motta: 4UHELEM: 
Usina Hidrelétrica Luis Eduardo Magalhães 
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Tabela 2 – Média e desvio padrão das dimensões da cabeça de Philodryas olfersii tombadas 
na Coleção Herpetológica “Alphonse Richardt Hoge” do Laboratório de 
Herpetologia do Instituto Butantan. São Paulo, 2006 

 

Número de Tombo Comprimento (mm) Largura (mm) Altura (mm) 

IB 63.455 24,61 11,29 9,21 

IB 63.456 23,61 9,82 9,41 

IB 63.723 30,93 15,42 11,39 

IB 63.724 32,37 17,74 12,80 

IB 63.726 32,24 15,42 12,64 

IB 64.220 32,10 17,65 11,37 

IB 64.577 22,56 11,06 7,45 

IB 64.578 22,79 11,09 8,16 

IB 64.579 22,43 10,69 8,18 

IB 73.604 32,90 16,89 12,52 

M + DP 27,65 + 4,76 13,71 + 3,19 10,31 + 2,06 

 

 

 

Tabela 3 – Média e desvio padrão das dimensões da glândula de Duvernoy de           
Philodryas olfersii tombados na Coleção Herpetológica “Alphonse Richardt 
Hoge” do Laboratório de Herpetologia do Instituto Butantan. São Paulo, 2006 

 

Glândula de Duvernoy direita Glândula de Duvernoy esquerda Número 

de tombo C1 (mm) L2 (mm) A3 (mm) C (mm) L (mm) A (mm) 

IB 63.455 7,88 1,53 3,09 8,58 1,89 3,49 

IB 63.456 5,70 2,35 3,10 5,09 1,67 2,33 

IB 63.723 10,71 4,26 4,36 7,23 3,00 4,24 

IB 63.724 10,56 2,11 4,49 10,10 2,84 4,02 

IB 63.726 9,47 3,00 3,80 8,69 2,65 3,93 

IB 64.220 9,27 2,61 4,63 8,84 2,54 4,32 

IB 64.577 6,00 1,88 2,79 5,72 1,81 2,74 

IB 64.578 6,95 3,14 2,00 6,25 2,87 1,87 

IB 64.579 7,18 3,48 1,83 5,89 2,72 1,84 

IB 73.604 10,50 2,48 4,52 9,62 2,26 4,24 

M + DP 8,42 + 1,92 2,68 + 0,81 3,46 + 1,05 7,60 + 1,79 2,42 + 0,48 3,30 + 1,01
1C: comprimento; 2L: largura; 3A: altura 
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Tabela 4 – Relação percentual entre as proporções das dimensões da glândula de Duvernoy, 
direita e esquerda, frente às dimensões da cabeça da serpente Philodryas olfersii. 
São Paulo, 2006 

 

Dimensões da cabeça  Dimensões da glândula de Duvernoy n° de 

tombo C1 (mm) L2(mm) A3 (mm) GD4 C (mm) L (mm) A (mm) 

D5 7,88 (32,0%) 1,53 (13,5%) 3,09 (33,5%)  

IB 63.455 
 

24,61 
 

11,29 
 

9,21 E6 8,58 (34,9%) 1,89 (16,7%) 3,49 (37,9%) 

D 5,70 (24,1%) 2,35 (23,9%) 3,10 (32,9%)  

IB 63.456 
 

23,61 
 

9,82 
 

9,41 E 5,09 (21,6%) 1,67 (17,0%) 2,33 (24,8%) 

D 10,71 (34,6%) 4,26 (27,6%) 4,36 (38,3%)  

IB 63.723 
 

30,93 
 

15,42 
 

11,39 E 7,23 (23,4%) 3,00 (19,4%) 4,24 (37,2%) 

D 10,56 (32,6%) 2,11 (11,9%) 4,49 (35,1%)  

IB 63.724 
 

32,37 
 

17,74 
 

12,80 E 10,10 (31,2%) 2,84 (16,0%) 4,02 (31,4%) 

D 9,47 (29,4%) 3,00 (19,4%) 3,80 (30,1%)  

IB 63.726 
 

32,24 
 

15,42 
 

12,64 E 8,69 (26,9%) 2,65 (17,2%) 3,93 (31,1%) 

D 9,27 (28,9%) 2,61 (14,8%) 4,63 (40,7%)  

IB 64.220 
 

32,10 
 

17,65 
 

11,37 E 8,84 (27,5%) 2,54 (14,4%) 4,32 (38,0%) 

D 6,00 (26,6%) 1,88 (17,0%) 2,79 (37,4%)  

IB 64.577 
 

22,56 
 

11,06 
 

7,45 E 5,72 (25,3%) 1,81 (16,4%) 2,74 (36,8%) 

D 6,95 (30,5%) 3,14 (28,3%) 2,00 (24,5%)  

IB 64.578 
 

22,79 
 

11,09 
 

8,16 E 6,25 (27,2%) 2,87 (25,9%) 1,87 (22,9%) 

D 7,18 (32,0%) 3,48 (32,5%) 1,83 (22,4%)  

IB 64.579 
 

22,43 
 

10,69 
 

8,18 E 5,89 (26,3%) 2,72 (25,4%) 1,84 (22,5%) 

D 10,50 (32,0%) 2,48 (14,7%) 4,52 (36,1%)  

IB 73.604 
 

32,90 
 

16,89 
 

12,52 E 9,62 (29,2%) 2,26 (13,4%) 4,24 (33,9%) 
1C: comprimento; 2L: largura;3 A: altura; 4GD: Glândula de Duvernoy; 5D: direita; 6E: esquerda 
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2. Caracterização macroscópica da glândula de Duvernoy 

 

 Para a caracterização macroscópica da glândula de Duvernoy foram analisados 10 

espécimes de Philodryas olfersii com comprimento rostro-cloacal + comprimento caudal 

médio de 760,60 mm + 291,20 mm e peso médio de 112,20 g. e se encontram listadas na 

Tabela 1. O tamanho médio da cabeça de Philodryas olfersii foi de 27,65 + 4,76 mm para o 

comprimento, 13,71 + 3,19 mm para a largura e 10,31 + 2,06 mm para a altura (Tabela 2). A 

média de tamanho da glândula de Duvernoy direita foi maior do à esquerda, sendo o 

comprimento médio da direita de 8,42 + 1,92 mm, a largura de 2,68 + 0,81mm e a altura de 

3,46 + 1,05 mm; e a esquerda foi de 7,60 + 1,79 mm, 2,42 + 0,48 mm e 3,30 + 1,01 mm, 

respectivamente (Tabela 3). A proporção de tamanho da glândula de Duvernoy em relação ao 

tamanho da cabeça da serpente foi demonstrada através de dados percentuais, onde os valores 

variaram de 21,6 a 34, 9% para o comprimento, de 11,9 a 32,5% para a largura e de 22,4 a 

40,7% para a altura (Tabela 4). 

 

 A espécie Philodryas olfersii (Figura 17) apresenta um par de glândulas de Duvernoy 

e esta, encontra-se localizada no maxilar superior, imediatamente acima do dente opistóglifo, 

repousando sobre o osso maxilar. A região anterior da glândula inicia-se abaixo da região 

orbital da serpente, e o seu término ocorre logo após a porção final da comissura labial. Não 

há presença de tecido muscular envolto à glândula de Duvernoy de Philodryas olfersii. No 

entanto, pode ser observada a presença do ligamento quadrato-maxilar interligado à referida 

glândula e ao músculo adductor mandibulae externus superficialis. Lateralmente, a glândula 

de Duvernoy é recoberta por tegumento no qual se encontram as escamas supralabiais. A 

glândula de Duvernoy de Philodryas olfersii apresenta uma forma tubular, com a extremidade 

da região anterior arredondada. Na região posterior e superior da glândula observa-se uma 

alteração na sua morfologia externa, a qual apresenta uma forma triangular, onde termina no 

ligamento já citado. A coloração varia do branco leitoso ao levemente róseo, e apresenta uma 

textura granular, semelhante a pequenos túbulos distribuídos em toda a sua extensão (Figuras 

18 e 19).  
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Figura 17 – Philodryas olfersii. Foto: Eliana de Oliveira Serapicos 

 

 

 

  
Figura 18 – Glândula de Duvernoy de Philodryas olfersii (gD); dente opistóglifo (do); 

ligamento quadrato-maxilar (lqm). Foto: Eliana de Oliveira Serapicos 
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Figura 19 – Glândula de Duvernoy de Philodryas olfersii (gD); dente 

opistóglifo (do); ligamento quadrato-maxilar (lqm). 
Desenho: Claudemir Duran Filho 

 

 

 

 

 

3. Dentição opistóglifa 

 

 O dente opistóglifo de Philodryas olfersii está localizado na região posterior da boca. 

Encontra-se inserido superficialmente no osso maxilar, e está voltado para a região posterior 

do corpo da serpente. O dente opistóglifo é proporcionalmente maior do que os dentes 

maxilares, podendo-se observar a presença de um sulco bem pronunciado ao longo de toda a 

extensão do dente. Nota-se ainda, a presença de dentes opistóglifos de reposição (Figuras 20 e 

21). 
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Figura 20 – Crânio de Philodryas olfersii desprovido de mandíbulas, 

vista ventral. Basiocciptal (bo); complexo 
parabasisfenóide (cp); dente opistóglifo (do); 
ectopterigóide (ec); maxilar (mx); palatino (pl); pré-
maxilar (pm); pterigóide (pt); septomaxilar (sm); vômer 
(v). Foto: Leonardo de Oliveira 

 

 

 

 
Figura 21 –  Dente opistóglifo de Philodryas olfersii com sulco 

bem pronunciado (do); dente maxilar (dm); maxilar 
(mx). Foto: Leonardo de Oliveira 
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Philodryas patagoniensis   

 

1. Dados biométricos 

 

Tabela 5 – Média dos dados biométricos de Philodryas patagoniensis tombados na Coleção 
Herpetológica “Alphonse Richardt Hoge” do Laboratório de Herpetologia do 
Instituto Butantan. São Paulo, 2006 

 

Número de Tombo Localidade CRC1 + CC2 (mm) Peso (g) Sexo 

IB 61.610 Pindamonhangaba/SP 885 + 345 177,5 ♂ 

IB 63.922 São Bernardo do 

Campo/SP 

735 + 259 175,0 ♀ 

IB 63.923 Santa Rita do Pardo/MS 
(UHESM)3  

750 + 275 99,0 ♀ 

IB 64.221 São Paulo/SP 711 + 278 110,0 ♀ 

IB 64.748 São Paulo/SP 1000 + 330 270,0 ♀ 

IB 64.749 Santana de Parnaíba/SP 512 + 194 42,0 ♀ 

IB 64.750 Itupeva/SP 860 + 300 160,0 ♀ 

IB 64.850 São Paulo/SP 760 + 250 105,0 ♀ 

IB 69.976 Pindamonhangaba/SP 935 + 323 243,0 ♀ 

IB 73.607 Santa Isabel/SP 760 + 340 153,0 ♂ 

Média - 790,80 + 289,40 153,45 - 
1CRC: Comprimento Rostro-Cloacal; 2CC: Comprimento Caudal; 3UHSSM: Usina Hidrelétrica Sérgio Motta 
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Tabela 6 – Média e desvio padrão das dimensões da cabeça de Philodryas patagoniensis 
tombadas na Coleção Herpetológica “Alphonse Richardt Hoge” do Laboratório de 
Herpetologia do Instituto Butantan. São Paulo, 2006 

 

Número de Tombo Comprimento (mm) Largura (mm) Altura (mm) 

IB 61.610 32,28 17,22 13,16 

IB 63.922 29,05 14,68 11,20 

IB 63.923 29,51 15,08 11,70 

IB 64.221 28,75 13,49 12,50 

IB 64.748 35,25 18,12 15,55 

IB 64.749 21,81 11,69 8,02 

IB 64.750 31,24 16,46 11,63 

IB 64.850 29,76 16,71 11,23 

IB 69.976 34,80 22,11 14,90 

IB 73.607 29,12 15,26 12,95 

M + DP 30,16 + 3,77 16,08 + 2,83  12,84 + 2,11  

 

 

 

Tabela 7 – Média e desvio padrão das dimensões da glândula de Duvernoy de Philodryas 
patagoniensis tombados na Coleção Herpetológica “Alphonse Richardt Hoge” do 
Laboratório de Herpetologia do Instituto Butantan. São Paulo, 2006 

 

Glândula de Duvernoy direita Glândula de Duvernoy esquerda Número 

de tombo C1 (mm) L2 (mm) A3 (mm) C (mm) L (mm) A (mm) 

IB 61.610 8,98 2,09 4,24 8,14 1,92 3,76 

IB 63.922 7,43 2,34 4,69 6,76 2,91 4,23 

IB 63.923 9,77 2,18 4,28 9,10 2,81 4,50 

IB 64.221 8,27 1,85 3,18 7,15 2,22 3,66 

IB 64.748 6,01 2,49 3,37 5,85 2,26 3,54 

IB 64.749 5,88 1,89 3,21 5,47 1,77 2,94 

IB 64.750 8,19 2,66 4,27 7,64 2,64 4,90 

IB 64.850 7,57 4,06 2,61 5,55 3,79 2,58 

IB 69.976 8,55 2,36 4,17 7,78 2,23 3,56 

IB 73.607 8,00 2,31 4,15 7,63 2,22 3,82 

M + DP 7,86 + 1,21 2,42 + 0,63 3,82 + 0,67 7,18 + 1,27 2,49 + 0,58 3,81 + 0,69
1C: comprimento; 2L: largura; 3A: altura 
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Tabela 8 – Relação percentual entre as proporções das dimensões da glândula de Duvernoy, 

direita e esquerda, frente às dimensões da cabeça da serpente                   
Philodryas patagoniensis. São Paulo, 2006 

 

Dimensões da cabeça  Dimensões da glândula de Duvernoy n° de 

tombo C1 (mm) L2(mm) A3 (mm) GD4 C (mm) L (mm) A (mm) 

D5 8,98 (27,8%) 2,09 (12,1%) 4,24 (32,2%)  

IB 61.610 
 

32,28 
 

17,22 
 

13,16 E6 8,14 (25,2%) 1,92 (11,1%) 3,76 (28,6%) 

D 7,43 (25,6%) 2,34 (15,9%) 4,69 (41,9%)  

IB 63.922 
 

29,05 
 

14,68 
 

11,20 E 6,76 (23,3%) 2,91 (19,8%) 4,23 (37,8%) 

D 9,77 (33,1%) 2,18 (14,5%) 4,28 (36,6%)  

IB 63.923 
 

29,51 
 

15,08 
 

11,70 E 9,10 (30,8%) 2,81 (18,6%) 4,50 (38,5%) 

D 8,27 (28,8%) 1,85 (13,7%) 3,18 (25,4%)  

IB 64.221 
 

28,75 
 

13,49 
 

12,50 E 7,15 (24,9%) 2,22 (16,5%) 3,66 (29,3%) 

D 6,01 (17,0%) 2,49 (13,7%) 3,37 (21,7%)  

IB 64.748 
 

35,25 
 

18,12 
 

15,55 E 5,85 (16,6%) 2,26 (12,5%) 3,54 (22,8%) 

D 5,88 (27,0%) 1,89 (16,2%) 3,21 (40,0%)  

IB 64.749 
 

21,81 
 

11,69 
 

8,02 E 5,47 (25,1%) 1,77 (15,1%) 2,94 (36,7%) 

D 8,19 (26,2%) 2,66 (16,2%) 4,27 (36,8%)  

IB 64.750 
 

31,24 
 

16,46 
 

11,63 E 7,64 (24,5%) 2,64 (16,0%) 4,90 (42,0%) 

D 7,57 (25,4%) 2,61 (15,6%) 4,06 (36,1%)  

IB 64.850 
 

29,76 
 

16,71 
 

11,23 E 5,55 (18,6%) 2,58 (15,4%) 3,79 (33,7%) 

D 8,55 (24,6%) 2,36 (10,7%) 4,17 (28,0%)  

IB 69.976 
 

34,80 
 

22,11 
 

14,90 E 7,78 (22,4%) 2,23 (10,1%) 3,56 (23,9%) 

D 8,00 (27,5%) 2,31 (15,1%) 4,15 (32,0%)  

IB 73.607 
 

29,12 
 

15,26 
 

12,95 E 7,63 (26,2%) 2,22 (14,5%) 3,82 (29,5%) 
1C: comprimento; 2L: largura; 3A: altura; 4GD: Glândula de Duvernoy; 5D: direita; 6E: esquerda 
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2. Caracterização macroscópica da glândula de Duvernoy 

 

 Um total de 10 espécimes de Philodryas patagoniensis foi utilizado para a 

caracterização da glândula de Duvernoy, conforme mostra a Tabela 5, onde as médias dos 

comprimentos rostro-cloacal e caudal foram 790,80 mm e 289,40 mm, respectivamente e a 

média do peso foi de 153,45 g. O tamanho médio da cabeça foi de 30,16 + 3,77 mm para o 

comprimento, 16,08 + 2,83 mm para a largura e 12,84 + 2,11 mm para a altura (Tabela 6). A 

glândula de Duvernoy direita, assim como em Philodryas olfersii, também foi maior do que a 

esquerda, com exceção da largura. Os valores médios para o comprimento, largura e altura da 

glândula de Duvernoy direita foram 7,86 + 1,21 mm, 2,42 + 0,63 mm e 3,82 + 0,67 mm e os 

da esquerda foram 7,18 + 1,27 mm, 2,49 + 0,58 mm e 3,81 + 0,69 mm, respectivamente 

(Tabela 7). As proporções de tamanho entre a cabeça da serpente e a glândula de Duvernoy 

estão demonstradas individualmente na Tabela 8, onde as porcentagens em relação ao 

comprimento variaram entre 16,6 e 33,1%; em relação à largura variaram entre 11,1 e 19,8% 

e em relação a altura variaram entre 21,7 e 42%. 

 

Em Philodryas patagoniensis (Figura 22), a glândula de Duvernoy (par) apresenta a 

mesma localização observada em Philodryas olfersii. Embora a glândula de Philodryas 

patagoniensis apresente também, uma forma tubular, esta difere em suas extremidades. A 

porção anterior da glândula de Duvernoy apresenta-se afilada, enquanto que, a porção 

posterior mostra-se mais arredondada. O aspecto granuloso observado na superfície da 

glândula de Philodryas patagoniensis apresenta formas globosas, sendo estas, semelhantes à 

ácinos. Não há presença de músculos recobrindo a glândula de Duvernoy, apenas nota-se o 

ligamento quadrato-maxilar intermediando a glândula de Duvernoy com o músculo adductor 

mandibulae externus superficialis. Observa-se que a glândula de Duvernoy é revestida por 

tegumento e escamas supralabiais (Figuras 23 e 24). 
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Figura 22 – Philodryas patagoniensis. Foto: Eliana de Oliveira Serapicos 

 

 

 

 

Figura 23 –  Glândula de Duvernoy de Philodryas patagoniensis (gD); dente opistóglifo (do); 
ligamento quadrato-maxilar (lqm). Foto: Eliana de Oliveira Serapicos 
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Figura 24 – Glândula de Duvernoy de Philodryas patagoniensis (gD); dente 

opistóglifo (do); ligamento quadrato-maxilar (lqm). Desenho: 
Claudemir Duran Filho 

 

 

 

 

3. Dentição opistóglifa 

 

 O dente opistóglifo de Philodryas patagoniensis apresenta as mesmas características 

descritas para Philodryas olfersii, conforme evidenciado na Figura 25. Contudo, na Figura 26 

pode ser observado, com maior detalhe, a presença de vários dentes (opistóglifos) de 

reposição. 
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Figura 25 – Crânio de Philodryas patagoniensis desprovido de 

mandíbulas, vista ventral. Basiocciptal (bo); 
complexo parabasisfenóide (cpb); dente opistóglifo 
(do); ectopterigóide (ec); maxilar (mx); palatino (pl); 
pré-maxilar (pm); pterigóide (pt); septomaxilar (sm); 
vômer (v). Foto: Leonardo de Oliveira 

 

 

 

 
Figura 26 –  Dente opistóglifo de Philodryas patagoniensis com 

sulco bem pronunciado (do); dentes de reposição 
(dr) dente maxilar (dm); maxilar (mx). Foto: 
Leonardo de Oliveira 
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TRIBO PSEUDOBOINI 

 

 

Oxyrhopus guibei 

 

1. Dados biométricos 

 

Tabela 9 – Média dos dados biométricos de Oxyrhopus guibei tombados na Coleção 
Herpetológica “Alphonse Richardt Hoge” do Laboratório de Herpetologia do 
Instituto Butantan. São Paulo, 2006 

 

Número de Tombo Localidade CRC1 + CC2 (mm) Peso (g) Sexo 

IB 64.215 Ibiúna/SP 615 + 139 78,0 ♀ 

IB 64.224 Poá/SP 498 + 114 40,0 ♀ 

IB 64.622 São Paulo/SP 665 + 170 85,0 ♂ 

IB 64.623 São Lourenço da 

Serra/SP 

655 + 190 95,0 ♀ 

IB 64.624 Paulínea/SP 650 + 180 95,0 ♂ 

IB 64.751 São Paulo/SP 844 + 192 126,0 ♀ 

IB 64.752 São Paulo/SP 710 + 189 78,0 ♀ 

IB 64.753 São Paulo/SP 642 + 170 42,0 ♂ 

IB 65.732 Sorocaba/SP 520 + 145 45,0 ♀ 

IB 73.608 Jundiaí/SP 900 + 218 175,0 ♀ 

Média  - 669,90 + 170,70 85,90 - 
1CRC: Comprimento Rostro-Cloacal; 2CC: Comprimento Caudal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESULTADOS  ANATÔMICOS 
 

81

Tabela 10 – Média e desvio padrão das dimensões da cabeça de Oxyrhopus guibei tombadas 
na Coleção Herpetológica “Alphonse Richardt Hoge” do Laboratório de 
Herpetologia do Instituto Butantan. São Paulo, 2006 

 

Número de Tombo Comprimento (mm) Largura (mm) Altura (mm) 

IB 64.215 19,98 11,56 7,32 

IB 64.224 21,06 10,62 6,01 

IB 64.622 21,32 12,95 7,66 

IB 64.623 23,35 11,96 7,24 

IB 64.624 23,16 12,93 8,57 

IB 64.751 26,89 15,87 9,59 

IB 64.752 23,08 11,62 7,42 

IB 64.753 20,24 12,02 6,62 

IB 65.732 19,88 11,03 7,94 

IB 73.608 27,84 17,19 9,30 

M + DP 22,68 + 2,80 12,77 + 2,13 7,77 + 1,12 

 

 

 

Tabela 11 – Média e desvio padrão das dimensões da glândula de Duvernoy de         
Oxyrhopus guibei tombados na Coleção Herpetológica “Alphonse Richardt 
Hoge” do Laboratório de Herpetologia do Instituto Butantan. São Paulo, 2006 

 

Glândula de Duvernoy direita Glândula de Duvernoy esquerda Número 

de tombo C1 (mm) L2 (mm) A3 (mm) C (mm) L (mm) A (mm) 

IB 64.215 3,96 1,03 1,85 3,35 0,91 1,69 

IB 64.224 3,38 1,34 2,30 3,65 1,75 2,06 

IB 64.622 3,80 1,72 2,69 3,80 1,96 2,58 

IB 64.623 5,50 1,65 2,83 5,20 1,63 2,40 

IB 64.624 4,20 2,43 3,32 3,82 2,14 3,00 

IB 64.751 5,88 1,57 2,54 3,62 1,71 2,60 

IB 64.752 9,02 1,04 2,67 5,40 1,19 2,62 

IB 64.753 4,49 1,54 2,06 3,83 1,57 1,47 

IB 65.732 6,88 2,35 0,96 4,65 2,14 1,08 

IB 73.608 7,84 1,15 2,60 6,43 1,20 2,41 

M + DP 5,49 + 1,90 1,58 + 0,49 2,38 + 0,64 4,37 + 1,01 1,62 + 0,41 2,19 + 0,60
1C: comprimento; 2L: largura; 3A: altura 
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Tabela 12 –  Relação percentual entre as proporções das dimensões da glândula de Duvernoy, 

direita e esquerda, frente às dimensões da cabeça da serpente Oxyrhopus guibei. 
São Paulo, 2006 

 

Dimensões da cabeça  Dimensões da glândula de Duvernoy n° de 

tombo C1 (mm) L2 (mm) A3 (mm) GD4 C (mm) L (mm) A (mm) 

D5 3,96 (19,8%) 1,03 (8,9%) 1,85 (25,3%)  

IB 64.215 
 

19,98 
 

11,56 
 

7,32 E6 3,35 (16,8%) 0,91 (7,9%) 1,69 (23,1%) 

D 3,38 (16,0%) 1,34 (12,6%) 2,30 (38,3%)  

IB 64.224 
 

21,06 
 

10,62 
 

6,01 E 3,65 (17,3%) 1,75 (16,5%) 2,06 (34,3%) 

D 3,80 (17,8%) 1,72 (13,3%) 2,69 (35,1%)  

IB 64.622 
 

21,32 
 

12,95 
 

7,66 E 3,80 (17,8%) 1,96 (15,1%) 2,58 (33,7%) 

D 5,50 (23,5%) 1,65 (13,8%) 2,83 (39,1%)  

IB 64.623 
 

23,35 
 

11,96 
 

7,24 E 5,20 (22,3%) 1,63 (13,6%) 2,40 (33,1%) 

D 4,20 (18,1%) 2,43 (18,8%) 3,32 (38,7%)  

IB 64.624 
 

23,16 
 

12,93 
 

8,57 E 3,82 (16,5%) 2,14 (16,5%) 3,00 (35,0%) 

D 5,88 (21,9%) 1,57 (9,9%) 2,54 (26,5%)  

IB 64.751 
 

26,89 
 

15,87 
 

9,59 E 3,62 (13,5%) 1,71 (10,8%) 2,60 (27,1%) 

D 9,02 (39,1%) 1,04 (8,9%) 2,67 (36,0%)  

IB 64.752 
 

23,08 
 

11,62 
 

7,42 E 5,40 (23,4%) 1,19 (10,2%) 2,62 (35,3%) 

D 4,49 (22,2%) 1,54 (12,8%) 2,06 (31,1%)  

IB 64.753 
 

20,24 
 

12,02 
 

6,62 E 3,83 (18,9%) 1,57 (13,1%) 1,47 (22,2%) 

D 6,88 (34,6%) 2,35 (21,3%) 0,96 (12,1%)  

IB 65.732 
 

19,88 
 

11,03 
 

7,94 E 4,65 (23,4%) 2,14 (19,4%) 1,08 (13,6%) 

D 7,84 (28,2%) 1,15 (6,7%) 2,60 (28,0%)  

IB 73.608 
 

27,84 
 

17,19 
 

9,30 E 6,43 (23,1%) 1,20 (7,0%) 2,41 (26,0%) 
1C: comprimento; 2L: largura; 3A: altura; 4GD: Glândula de Duvernoy; 5D: direita; 6E: esquerda 
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2. Caracterização Macroscópica da glândula de Duvernoy 

 

 A caracterização macroscópica da glândula de Duvernoy da espécie Oxyrhopus guibei 

foi realizada baseada na análise de 10 espécimes listados na Tabela 9, a qual exibe média de 

669,90 mm para o comprimento rostro-cloacal, 170,70 mm para o comprimento caudal e 

85,90 g para o peso. O tamanho médio da cabeça foi de 22,68 + 2,80 mm para o 

comprimento, 12,77 + 2,13 mm para a largura e 7,77 + 1,12 mm para a altura (Tabela 10). A 

glândula de Duvernoy direita apresentou comprimento e altura média superiores aos da 

glândula esquerda. Somente o valor médio da largura da glândula de Duvernoy esquerda foi 

superior a da direita. Os dados relacionados ao tamanho da glândula de Duvernoy direita de 

Oxyrhopus guibei foram 5,40 + 1,90 mm para o comprimento, 1,58 + 2,38 mm para a largura 

e 2,38 + 0,64 mm para a altura; e para a glândula esquerda os valores encontrados foram 4,37 

+ 1,01 mm, para o comprimento, 1,62 + 0,41 mm para a largura e 2,19 + 0,60 mm para a 

altura (Tabela 11). A proporção de tamanho da glândula de Duvernoy em relação ao tamanho 

da cabeça variou de 13,5 a 39,1% para o comprimento, de 6,7 a 21,3% para a largura e 12,1 a 

39,1% para a altura, conforme demonstrado na Tabela 12. 

 

 A espécie Oxyrhopus guibei (Figura 27) apresenta a glândula de Duvernoy localizada 

no maxilar superior, logo acima do dente opistóglifo. É uma glândula par e apresenta-se bem 

reduzida, quando comparada aos demais colubrídeos estudados. Esta se inicia abaixo da 

região orbital e termina antes da comissura labial. Apresenta forma tubular e com as duas 

extremidades, anterior e posterior, de forma arredondada. A glândula de Duvernoy de 

Oxyrhopus guibei apresenta uma coloração rósea intenso, notando a presença do ligamento 

quadrato-maxilar, mas não se observa músculos envolvendo a glândula. A textura da referida 

glândula é de uma superfície ligeiramente granulosa. A glândula de Duvernoy apresenta-se 

envolvida por uma camada de tecido conjuntivo e é revestida lateralmente por tegumento, 

onde estão localizadas as escamas supralabiais (Figuras 28 e 29). 
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Figura 27 – Oxyrhopus guibei. Foto: Eliana de Oliveira Serapicos 

 

 

 

 
Figura 28 – Glândula de Duvernoy de Oxyrhopus guibei (gD); dente opistóglifo (do); 

ligamento quadrato-maxilar (lqm). Foto: Eliana de Oliveira Serapicos 
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Figura 29 – Glândula de Duvernoy de Oxyrhopus guibei (gD); dente 

opistóglifo (do); ligamento quadrato-maxilar (lqm). Desenho: 
Claudemir Duran Filho 

 

 

 

 

3. Dentição opistóglifa 

 

 O dente opistóglifo de Oxyrhopus guibei se encontra localizado na região posterior da 

boca, onde se apresenta bem reduzido, e voltado para a região posterior do corpo do animal, 

assim como os demais dentes maxilares. O dente opistóglifo está inserido no osso maxilar 

juntamente com os demais dentes maxilares. O referido dente pode ser diferenciado dos 

dentes maxilares pela presença de uma discreta curvatura antero-posterior e da presença de 

um sulco pelo qual escoa a secreção produzida pela glândula de Duvernoy (Figuras 30 e 31). 

 

 

do 
gD 

lqm



RESULTADOS  ANATÔMICOS 
 

86

 
Figura 30 – Crânio de Oxyrhopus guibei desprovido de 

mandíbulas, vista ventral. Basiocciptal (bo); 
complexo parabasisfenóide (cp); dente opistóglifo 
(do); ectopterigóide (ec); maxilar (mx); palatino 
(pl); pré-maxilar (pm); pterigóide (pt); 
septomaxilar (sm); vômer (v). Leonardo de 
Oliveira 

 

 

 

 
Figura 31 – Dente opistóglifo de Oxyrhopus guibei com sulco 

bem pronunciado (do); dente maxilar (dm); maxilar 
(mx). Foto: Leonardo de Oliveira 
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Phimophis guerrini 

 

1. Dados biométricos 

 

Tabela 13 – Média dos dados biométricos de Phimophis guerrini tombados na Coleção 
Herpetológica “Alphonse Richardt Hoge” do Laboratório de Herpetologia do 
Instituto Butantan. São Paulo, 2006 

 

Número de Tombo Localidade CRC1 + CC2 (mm) Peso (g) Sexo 

IB 66.396 Porto Nacional/TO 
(UHELEM)3 

587 + 147 118,0 ♂ 

IB 66.397 Porto Nacional/TO 
(UHELEM) 

580 + 80 + n 90,0 ♂ 

IB 66.398 Porto Nacional/TO 
(UHELEM) 

559 + 150 92,0 ♂ 

IB 66.399 Palmas/TO (UHELEM) 635 + 140 103,0 ♀ 

IB 66.400 Palmas/TO (UHELEM) 760 + 160 134,0 ♀ 

IB 66.401 Palmas/TO (UHELEM) 740 + 151 150,0 ♀ 

IB 66.402 Palmas/TO (UHELEM) 803 + 162 221,0 ♀ 

IB 66.403 Palmas/TO (UHELEM) 465 + 128 40,0 ♂ 

IB 66.404 Palmas/TO (UHELEM) 574 + 158 90,0 ♂ 

IB 66.405 Porto Nacional/TO 
(UHELEM) 

590 + 142 75,0 ♂ 

Média  - 629,30 + 141,80 111,30 - 
1CRC: Comprimento Rostro-Cloacal; 2CC: Comprimento Caudal; 3UHELEM: Usina Hidrelétrica Luis Eduardo Magalhães 
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Tabela 14 – Média e desvio padrão das dimensões da cabeça de Phimophis guerrini tombadas 
na Coleção Herpetológica “Alphonse Richardt Hoge” do Laboratório de 
Herpetologia do Instituto Butantan. São Paulo, 2006 

 

Número de Tombo Comprimento (mm) Largura (mm) Altura (mm) 

IB 66.396 22,11 12,88 9,18 

IB 66.397 21,59 11,63 9,18 

IB 66.398 20,40 12,79 9,15 

IB 66.399 22,17 13,74 9,06 

IB 66.400 24,06 14,97 10,83 

IB 66.401 22,61 13,89 10,25 

IB 66.402 24,85 15,90 11,30 

IB 66.403 18,34 9,71 7,00 

IB 66.404 21,43 14,16 9,65 

IB 66.405 19,87 12,76 8,58 

M + DP 21,74 + 1,92 13,24 + 1,74 9,42 + 1,21 

  

 

 

Tabela 15 – Média e desvio padrão das dimensões da glândula de Duvernoy de         
Phimophis guerrini tombados na Coleção Herpetológica “Alphonse Richardt 
Hoge” do Laboratório de Herpetologia do Instituto Butantan. São Paulo, 2006 

 

Glândula de Duvernoy direita Glândula de Duvernoy esquerda Número 

de tombo C1 (mm) L2 (mm) A3 (mm) C (mm) L (mm) A (mm) 

IB 66.396 5,42 1,99 2,51 4,68 2,21 2,58 

IB 66.397 5,02 1,45 1,95 4,02 1,27 2,02 

IB 66.398 5,21 1,97 2,61 4,21 1,88 2,26 

IB 66.399 7,76 1,22 2,79 6,22 2,06 2,53 

IB 66.400 6,70 1,66 2,19 6,16 1,46 2,25 

IB 66.401 5,40 1,82 2,19 4,77 1,68 2,24 

IB 66.402 8,14 2,39 2,46 7,02 1,57 2,24 

IB 66.403 8,35 2,13 3,40 7,07 2,19 3,48 

IB 66.404 8,89 2,20 3,06 7,91 0,86 2,85 

IB 66.405 5,93 1,86 2,76 6,21 1,51 2,92 

M + DP 6,68 + 1,48 1,87 + 0,35 2,59 + 0,43 5,83 + 1,33 1,67 + 0,43 2,54 + 0,44
1C: comprimento; 2L: largura; 3A: altura 
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Tabela 16 – Relação percentual entre as proporções das dimensões da glândula de Duvernoy, 
direita e esquerda, frente às dimensões da cabeça da serpente Phimophis guerrini. 
São Paulo, 2006 

 

Dimensões da cabeça  Dimensões da glândula de Duvernoy n° de 

tombo C1 (mm) L2(mm) A3 (mm) GD4 C (mm) L (mm) A (mm) 

D5 5,42 (24,5%) 1,99 (15,5%) 2,51 (27,3%)  

IB 66.396 
 

22,11 
 

12,88 
 

9,18 E6 4,68 (21,2%) 2,21 (17,2%) 2,58 (28,1%) 

D 5,02 (23,2%) 1,45 (12,5%) 1,95 (21,2%)  

IB 66.397 
 

21,59 
 

11,63 
 

9,18 E 4,02 (18,6%) 1,27 (10,9%) 2,02 (22,0%) 

D 5,21 (25,5%) 1,97 (15,4%) 2,61 (28,5%)  

IB 66.398 
 

20,40 
 

12,79 
 

9,15 E 4,21 (20,6%) 1,88 (14,7%) 2,26 (24,7%) 

D 7,76 (35,0%) 1,22 (8,9%) 2,79 (30,8%)  

IB 66.399 
 

22,17 
 

13,74 
 

9,06 E 6,22 (28,1%) 2,06 (15,0%) 2,53 (27,9%) 

D 6,70 (27,8%) 1,66 (11,1%) 2,19 (20,2%)  

IB 66.400 
 

24,06 
 

14,97 
 

10,83 E 6,16 (25,6%) 1,46 (9,7%) 2,25 (20,8%) 

D 5,40 (23,9%) 1,82 (13,1%) 2,19 (21,4%)  

IB 66.401 
 

22,61 
 

13,89 
 

10,25 E 4,77 (21,1%) 1,68 (12,1%) 2,24 (21,8%) 

D 8,14 (32,8%) 2,39 (15,0%) 2,46 (21,8%)  

IB 66.402 
 

24,85 
 

15,90 
 

11,30 E 7,02 (28,2%) 1,57 (9,9%) 2,24 (19,9%) 

D 8,35 (45,5%) 2,13 (21,9%) 3,40 (48,6%)  

IB 66.403 
 

18,34 
 

9,71 
 

7,00 E 7,07 (38,5%) 2,19 (22,5%) 3,48 (49,7%) 

D 8,89 (41,5%) 2,20 (15,5%) 3,06 (31,7%)  

IB 66.404 
 

21,43 
 

14,16 
 

9,65 E 7,91 (36,9%) 0,86 (6,1%) 2,85 (29,5%) 

D 5,93 (29,8%) 1,86 (14,6%) 2,76 (32,2%)  

IB 66.405 
 

19,87 
 

12,76 
 

8,58 E 6,21 (31,2%) 1,51 (11,8%) 2,92 (34,0%) 
1C: comprimento; 2L: largura; 3A: altura; 4GD: Glândula de Duvernoy; 5D: direita; 6E: esquerda 
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2. Caracterização macroscópica da glândula de Duvernoy 

 

 Um total de 10 indivíduos da espécie Phimophis guerrini foi utilizado para 

caracterizar macroscopicamente a glândula de Duvernoy, onde a média para o comprimento 

rostro-cloacal foi de 629,30 mm, para o comprimento caudal foi de 141,80 mm e a média para 

o peso foi de 111,30 g (Tabela 13). O tamanho médio da cabeça foi de 21,74 + 1,92 mm para 

o comprimento, 13,24 + 1,74 mm para a largura e 9,42 + 1,21 mm para a altura (Tabela 14). 

Foi constatado que a glândula de Duvernoy direita é maior que a esquerda. A glândula direita 

apresentou comprimento médio de 6,68 + 1,48 mm, largura média de 1,87 + 0,35 mm e altura 

média de 2,59 + 1,33 mm, e a esquerda apresentou as seguintes médias para o comprimento, 

largura e altura, 5,83 + 1,33 mm, 1,67 + 0,43 mm e 2,54 + 0,44 mm, respectivamente (Tabela 

15). A proporção do tamanho da glândula de Duvernoy em relação ao tamanho da cabeça 

variou entre 18,6 e 41,5% para o comprimento, entre 6,1 e 22,5% para a largura e entre 20,2 e 

48,6% para a altura (Tabela 16). 

 

 Em Phimophis guerrini (Figura 32) a glândula de Duvernoy é par e bem desenvolvida 

macroscopicamente. Inicia-se, assim como nas outras espécies estudadas, abaixo da região 

orbital e é encerrada na comissura labial. Apresenta um formato retangular, onde a porção 

posterior mostra-se mais dilatada que a anterior. A coloração é rósea esbranquiçada e, a sua 

textura granulosa. Observa-se a presença de sulcos bem evidentes formando pequenos túbulos 

ao longo de toda a extensão da glândula de Duvernoy. Não há nenhum tipo de tecido 

muscular recobrindo a glândula apenas a presença do ligamento quadrato-maxilar, 

comunicando a referida glândula com o músculo adductor mandibulae externus superficialis. 

Na face lateral da glândula de Duvernoy, se observa às escamas supralabiais juntamente com 

o tegumento revestindo externamente a referida glândula (Figuras 33 e 34). 
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Figura 32 – Phimophis guerrini. Foto: Eliana de Oliveira Serapicos 

 

 

 

 

Figura 33 – Glândula de Duvernoy de Phimophis guerrini (gD); ligamento quadrato-maxilar 
(lqm). Foto: Eliana de Oliveira Serapicos 
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Figura 34 – Glândula de Duvernoy de Phimophis guerrini (gD); dente 

opistóglifo (do); ligamento quadrato-maxilar (lqm). Desenho: 
Claudemir Duran Filho 

 

 

 

3. Dentição opistóglifa 
  

 O dente opistóglifo de Phimophis guerrini está localizado na região posterior da boca, 

e é proporcionalmente menor que os demais dentes examinados neste estudo. O dente 

opistóglifo, assim como os demais dentes maxilares se encontra voltado para a região 

posterior do animal. O sulco presente se estende por todo o comprimento do dente, sendo 

assim, bem evidente, profundo e amplo (Figura 35). 
 

 
Figura 35 – Dente opistóglifo de Phimophis guerrini. Presença 

de um sulco amplo. Foto: Leonardo de Oliveira. 
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TRIBO TACHYMENINI 

 

 

Thamnodynastes strigatus 

 

1. Dados biométricos 

 

Tabela 17 – Média dos dados biométricos de Thamonodynastes strigatus tombados na 
Coleção Herpetológica “Alphonse Richardt Hoge” do Laboratório de 
Herpetologia do Instituto Butantan. São Paulo, 2006 

 

Número de Tombo Localidade CRC1 + CC2 (mm) Peso (g) Sexo 

IB 64.825 Caieiras/SP 390 + 93 56,0 ♀ 

IB 64.849 Santana de Parnaíba/SP 505 + 120 90,0 ♀ 

IB 65.736 Mairiporã/SP 510 + 150 75,0 ♀ 

IB 65.737 Piranguçu/MG 535 +135 165,0 ♀ 

IB 67.464 Araçariguama/SP 557 + 145 89,0 ♀ 

IB 67. 871 Cunha/SP 340 + 107 20,0 ♂ 

IB 73.606 Alumínio/SP 408 + 109 49,0 ♀ 

IB 74.220 Bragança Paulista/SP 530 + 149 103,0 ♀ 

IB 74.221 Morungaba/SP 543 + 146 108,0 ♂ 

IB 74.222 Itapeva/SP 580 + 168 105,0 ♀ 

Média  - 489,80 + 132,20 86,00 - 
1CRC: Comprimento Rostro-Cloacal; 2CC: Comprimento Caudal 
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Tabela 18 – Média e desvio padrão das dimensões da cabeça de Thamnodynastes strigatus 
tombadas na Coleção Herpetológica “Alphonse Richardt Hoge” do Laboratório 
de Herpetologia do Instituto Butantan. São Paulo, 2006 

 

Número de Tombo Comprimento (mm) Largura (mm) Altura (mm) 

IB 64.825 23,47 13,29 9,58 

IB 64.849 30,18 19,06 12,06 

IB 65.736 24,35 15,64 10,30 

IB 65.737 30,53 22,93 12,86 

IB 67.464 33,28 20,92 11,68 

IB 67. 871 19,12 11,76 7,43 

IB 73.606 23,55 15,30 9,50 

IB 74.220 29,96 17,28 14,03 

IB 74.221 29,46 17,25 12,24 

IB 74.222  28,76 16,50 14,50 

 M + DP 27,27 + 4,38 16,99 + 3,35 11,42 + 2,20 

 

 

Tabela 19 – Média e desvio padrão das dimensões da glândula de Duvernoy de 
Thamnodynastes strigatus tombados na Coleção Herpetológica “Alphonse 
Richardt Hoge” do Laboratório de Herpetologia do Instituto Butantan. São 
Paulo, 2006 

 

Glândula de Duvernoy direita Glândula de Duvernoy esquerda Número 

de tombo C1 (mm) L2 (mm) A3 (mm) C (mm) L (mm) A (mm) 

IB 64.825 8,21 2,61 3,36 7,78 2,51 3,32 

IB 64.849 13,79 4,72 7,53 11,43 4,60 7,28 

IB 65.736 10,12 2,48 3,63 7,00 2,39 3,92 

IB 65.737 12,63 3,38 5,90 9,67 3,16 4,66 

IB 67.464 13,13 4,13 7,59 12,67 3,82 6,72 

IB 67.871 8,78 3,40 5,34 8,73 3,32 5,52 

IB 73.606 8,92 2,86 5,30 8,90 2,81 5,38 

IB 74.220 10,25 2,23 4,60 10,10 1,95 4,14 

IB 74.221 10,00 2,85 5,73 8,63 2,66 5,45 

IB 74.222 7,18 2,49 3,66 6,30 2,41 3,24 

M + DP 10,30+2,21 3,11 + 0,80 5,26 + 1,51 9,12 + 1,94 2,96 + 0,79 4,96 + 1,36
1C: comprimento; 2L: largura; 3A: altura 
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Tabela 20 – Relação percentual entre as proporções das dimensões da glândula de Duvernoy, 

direita e esquerda, frente às dimensões da cabeça da serpente        
Thamnodynastes strigatus. São Paulo, 2006 

 

Dimensões da cabeça  Dimensões da glândula de Duvernoy n° de 

tombo C1 (mm) L2(mm) A3 (mm) GD4 C (mm) L (mm) A (mm) 

D5 8,21 (35,0%) 2,61 (19,6%) 3,36 (35,1%)  

IB 64.825 
 

23,47 
 

13,29 
 

9,58 E6 7,78 (33,1%) 2,51 (18,9%) 3,32 (34,6%) 

D 13,79 (45,7%) 4,72 (24,8%) 7,53 (62,4%)  

IB 64.849 
 

30,18 
 

19,06 
 

12,06 E 11,43 (37,9%) 4,60 (24,1%) 7,28 (60,1%) 

D 10,12 (41,6%) 2,48 (15,9%) 3,63 (35,2%)  

IB 65.736 
 

24,35 
 

15,64 
 

10,30 E 7,00 (28,7%) 2,39 (15,3%) 3,92 (38,1%) 

D 12,63 (41,4%) 3,38 (14,7%) 5,90 (45,9%)  

IB 65.737 
 

30,53 
 

22,93 
 

12,86 E 9,67 (31,7%) 3,16 (13,8%) 4,66 (36,2%) 

D 13,13 (39,4%) 4,13 (19,7%) 7,59 (65,0%)  

IB 67.464 
 

33,28 
 

20,92 
 

11,68 E 12,67 (38,1%) 3,82 (18,3%) 6,72 (57,5%) 

D 8,78 (45,9%) 3,40 (28,9%) 5,34 (71,9%)  

IB 67.871 
 

19,12 
 

11,76 
 

7,43 E 8,73 (45,7%) 3,32 (28,2%) 5,52 (74,3%) 

D 8,92 (37,9%) 2,86 (18,7%) 5,30 (55,8%)  

IB 73.606 
 

23,55 
 

15,30 
 

9,50 E 8,90 (37,8%) 2,81 (18,4%) 5,38 (56,6%) 

D 10,25 (34,2%) 2,23 (12,9%) 4,60 (32,8%)  

IB 74.220 
 

29,96 
 

17,28 
 

14,03 E 10,10 (33,7%) 1,95 (11,3%) 4,14 (29,5%) 

D 10,00 (33,9%) 2,85 (16,5%) 5,73 (46,8%)  

IB 74.221 
 

29,46 
 

17,25 
 

12,24 E 8,63 (29,3%) 2,66 (15,4%) 5,45 (44,5%) 

D 7,18 (25,0%) 2,49 (15,1%) 3,66 (25,2%)  

IB 74.222 
 

28,76 
 

16,50 
 

14,50 E 6,30 (21,9%) 2,41 (14,6%) 3,24 (22,3%) 
1C: comprimento; 2L: largura; 3A: altura; 4GD: Glândula de Duvernoy; 5D: direita; 6E: esquerda 

 

 

 

 

 

 

 



RESULTADOS  ANATÔMICOS 
 

96

 

2. Caracterização macroscópica da glândula de Duvernoy 

 

 Para descrever as características macroscópicas da glândula de Duvernoy de 

Thamnodynastes strigatus foram examinados 10 exemplares da referida espécie, a qual 

apresentou média de 489,80 mm para o comprimento rostro-cloacal, 132,20 mm para o 

comprimento caudal e 86,0 g para o peso (Tabela 17). O tamanho médio da cabeça foi de 

27,27 + 4,38 mm para o comprimento, 16,99 + 3,35 mm para a largura e 11,42 + 2,20 para a 

altura (Tabela 18). As médias do comprimento, largura e altura da glândula direita foram 

maiores quando comparado à glândula esquerda, onde os respectivos valores foram 10,30 + 

2,21 mm, 3,11 + 0,80 mm e 5,26 + 1,51 mm para a glândula de Duvernoy direita e 9,12 + 

1,94 mm, 2,96 + 0,79 mm e 4,96 + 1,36 mm para a glândula esquerda (Tabela 19). Os dados 

proporcionais relacionados ao tamanho da cabeça da serpente comparado ao tamanho da 

glândula de Duvernoy foram expressos em porcentagem, e variaram entre 21,9 e 45,9% para o 

comprimento, 11,3 e 28,9% para a largura e 22.3 e 74,3% para a altura, e se encontram 

listados na Tabela 20. 

 

 A espécie Thamnodynastes strigatus (Figura 36) apresenta a glândula de Duvernoy 

localizada abaixo da região orbital, a qual se estende até a proximidade da comissura labial. 

Pode ser observado um par de glândulas. O seu formato é oval, de coloração rósea 

esbranquiçada e de aspecto granuloso na sua superfície. Nota-se a presença do ligamento 

quadrato-maxilar e ausência de musculatura envolvendo a glândula de Duvernoy. Somente o 

tegumento e as escamas supralabiais são observados revestindo a glândula em questão 

(Figuras 37 e 38). 
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Figura 36 – Thamnodynastes strigatus. Foto: Eliana de Oliveira Serapicos 

 

 

 

 
Figura 37 – Glândula de Duvernoy de Thamnodynates strigatus (gD); dente opistóglifo (do); 

ligamento quadrato-maxilar (lqm). Foto: Eliana de Oliveira Serapicos 
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Figura 38 – Glândula de Duvernoy de Thamnodynastes strigatus (gD); dente 

opistóglifo (do); ligamento quadrato-maxilar (lqm). Desenho: 
Claudemir Duran Filho 

 

 

 

 

3. Dentição opistóglifa 

 

 O dente opistóglifo de Thamnodynastes strigatus está localizado imediatamente 

abaixo do início da glândula de Duvernoy, e se encontra inserido no osso maxilar. O referido 

dente é bem desenvolvido quando comparado às demais espécies já citadas neste estudo. 

Apresenta uma curvatura antero-posterior e um sulco bem pronunciado ao longo de todo o seu 

comprimento (Figuras 39 e 40). 
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Figura 39 – Crânio de Thamnodynastes strigatus desprovido das 

mandíbulas, vista ventral. Complexo parabasisfenóide 
(cpb); dente opistóglifo (do); ectopterigóide (ec); 
maxilar (mx); palatino (pl); pré-maxilar (pm); 
pterigóide (pt); septomaxilar (sm); vômer (v). Foto: 
Leonardo de Oliveira 

 

 

 

 
Figura 40 – Dente opistóglifo de Thamnodynastes strigatus com 

sulco bem pronunciado (do); ectopterigóide (ec); 
maxilar (mx); pterigóide (pt). Foto: Leonardo de 
Oliveira 
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Tomodon dorsatus 

 

1. Dados biométricos 

 
Tabela 21 – Média dos dados biométricos de Tomodon dorsatus tombados na Coleção 

Herpetológica “Alphonse Richardt Hoge” do Laboratório de Herpetologia do 
Instituto Butantan. São Paulo, 2006 

 

Número de Tombo Localidade CRC1 + CC2 (mm) Peso (g) Sexo 

IB 64.216 Santana de Parnaíba/SP 461 + 142 45,0 ♂ 

IB 64.217 Ribeirão Branco/SP 524 + 159 66,0 ♀ 

IB 64.226 Cotia/SP 485 + 141 40,0 ♀ 

IB 64.625 Itapecerica da Serra/SP 495 + 140 45,0 ♀ 

IB 64.627 São Paulo 

(Parelheiros)/SP 

450 + 130 50,0 ♀ 

IB 64 826 Piedade/SP 544 + 151 57,0 ♀ 

IB 64.851 São Bernardo do 

Campo/SP 

545 + 150 85,0 ♀ 

IB 65.734 Cotia/SP 515 + 160 70,0 ♀ 

IB 65.735 Cotia/SP 535 + 155 70,0 ♀ 

IB 73.605 Embu/SP 520 + 119 43,0 ♀ 

Média + DP - 505,9 + 144,7 57,1 - 
1CRC: Comprimento Rostro-Cloacal; 2CC: Comprimento Caudal 
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Tabela 22 –  Média e desvio padrão das dimensões da cabeça de Tomodon dorsatus tombadas 
na Coleção Herpetológica “Alphonse Richardt Hoge” do Laboratório de 
Herpetologia do Instituto Butantan. São Paulo, 2006 

 

Número de Tombo Comprimento (mm) Largura (mm) Altura (mm) 

IB 64.216 22,16 14,20 9,41 

IB 64.217 25,48 15,16 8,98 

IB 64.226 22,23 11,32 9,75 

IB 64.625 21,46 14,23 7,56 

IB 64.627 21,69 12,50 8,60 

IB 64.826 24,10 13,82 9,48 

IB 64.851 27,06 18,44 9,78 

IB 65.734 23,85 14,04 9,49 

IB 65.735 24,54 14,86 8,92 

IB 73.605 22,03 12,58 9,24 

M + DP  23,46 + 1,86 14,11 + 1,92 9,12 + 0,66 

 

 

 

Tabela 23 – Média e desvio padrão das dimensões da glândula de Duvernoy de           
Tomodon dorsatus tombados na Coleção Herpetológica “Alphonse Richardt 
Hoge” do Laboratório de Herpetologia do Instituto Butantan. São Paulo, 2006 

 

Glândula de Duvernoy direita Glândula de Duvernoy esquerda Número 

de tombo C1 (mm) L2 (mm) A3 (mm) C (mm) L (mm) A (mm) 

IB 64.216 6,40 3,90 1,56 5,15 3,33 1,34 

IB 64.217 6,04 3,49 1,64 4,92 2,99 1,40 

IB 64.226 4,28 1,94 2,80 4,82 2,17 2,52 

IB 64.625 7,45 2,66 3,56 6,77 2,30 3,07 

IB 64.627 6,68 1,90 2,16 5,57 1,55 2,47 

IB 64.826 8,42 2,30 3,07 5,75 2,34 3,05 

IB 64.851 10,25 2,74 4,18 9,98 2,60 4,10 

IB 65.734 7,68 2,38 3,34 6,85 1,88 2,94 

IB 65.735 7,57 2,61 4,06 5,55 2,58 3,79 

IB 73.605 5,35 1,80 2,88 5,20 1,63 2,66 

M + DP 7,01 + 1,67 2,57 + 0,68 2,92 + 0,92 6,06 + 1,54 2,34 + 0,57 2,73 + 0,89
1C: comprimento; 2L: largura; 3A: altura 
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Tabela 24 –  Relação percentual entre as proporções das dimensões da glândula de Duvernoy, 

direita e esquerda, frente às dimensões da cabeça da serpente Tomodon dorsatus. 
São Paulo, 2006 

 

Dimensões da cabeça  Dimensões da glândula de Duvernoy n° de 

tombo C1 (mm) L2(mm) A3 (mm) GD4 C (mm) L (mm) A (mm) 

D5 6,40 (28,9%) 3,90 (27,5%) 1,56 (16,6%)  

IB 64.216 
 

22,16 
 

14,20 
 

9,41 E6 5,15 (23,2%) 3,33 (23,4%) 1,34 (14,2%) 

D 6,04 (23,7%) 3,49 (23,0%) 1,64 (18,3%)  

IB 64.217 
 

25,48 
 

15,16 
 

8,98 E 4,92 (19,3%) 2,99 (19,7%) 1,40 (15,6%) 

D 4,28 (19,2%) 1,94 (17,1%) 2,80 (28,7%)  

IB 64.226 
 

22,23 
 

11,32 
 

9,75 E 4,82 (21,7%) 2,17 (19,2%) 2,52 (25,8%) 

D 7,45 (34,7%) 2,66 (18,7%) 3,56 (47,1%)  

IB 64.625 
 

21,46 
 

14,23 
 

7,56 E 6,77 (27,7%) 2,30 (16,2%) 3,07 (40,6%) 

D 6,68 (30,8%) 1,90 (15,2%) 2,16 (25,1%)  

IB 64.627 
 

21,69 
 

12,50 
 

8,60 E 5,57 (25,7%) 1,55 (12,4%) 2,47 (28,7%) 

D 8,42 (34,9%) 2,30 (16,6%) 3,07 (32,4%)  

IB 64.826 
 

24,10 
 

13,82 
 

9,48 E 5,75 (23,9%) 2,34 (16,9%) 3,05 (32,2%) 

D 10,25 (37,9%) 2,74 (14,9%) 4,18 (42,7%)  

IB 64.851 
 

27,06 
 

18,44 
 

9,78 E 9,98 (36,9%) 2,60 (14,1%) 4,10 (42,0%) 

D 7,68 (32,2%) 2,38 (16,9%) 3,34 (35,2%)  

IB 65.734 
 

23,85 
 

14,04 
 

9,49 E 6,85 (28,7%) 1,88 (13,4%) 2,94 (31,0%) 

D 7,57 (30,8%) 2,61 (17,6%) 4,06 (45,5%)  

IB 65.735 
 

24,54 
 

14,86 
 

8,92 E 5,55 (22,6%) 2,58 (17,4%) 3,79 (42,5%) 

D 5,35 (24,3%) 1,80 (14,3%) 2,88 (31,2%)  

IB 73.605 
 

22,03 
 

12,58 
 

9,24 E 5,20 (23,6%) 1,63 (13,0%) 2,66 (28,8%) 
1C: comprimento; 2L: largura; 2A: altura; 3GD: Glândula de Duvernoy; 5D: direita; 6E: esquerda 
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2. Caracterização macroscópica da glândula de Duvernoy 

 

 As características macroscópicas da glândula de Duvernoy de Tomodon dorsatus 

foram obtidas através da análise de 10 espécimes, conforme os dados da Tabela 21, sendo os 

comprimentos médios rostro-cloacal de 790,80 mm e caudal 289,40 de mm, respectivamente 

e o peso médio de 153,45 g. O tamanho médio da cabeça foi de 30,16 + 3,77 mm para o 

comprimento, 16,08 + 2,83 mm para a largura e 12,84 + 2,11 mm para a altura (Tabela 22). 

Todas as médias obtidas em relação ao tamanho da glândula de Duvernoy mostraram que a 

glândula direita é maior do que a esquerda. As médias para o comprimento, largura e altura da 

glândula direita foram, respectivamente, 7,01 + 1,67 mm, 2,57 + 0,68 mm e 2,92 + 0,92 mm e 

da glândula esquerda foi de 6,06 + 1,54 mm para o comprimento, 2,34 + 0,57 mm para a 

largura e 2,73 + 0,89 mm para a altura (Tabela 23). Os valores percentuais da proporção de 

tamanho da glândula de Duvernoy frente ao tamanho da cabeça da serpente variou entre 19,2 

e 37,9% para o comprimento, entre 12,4 e 27,5 % para a largura e entre 14,2 e 47,1% para a 

altura  (Tabela 24).  

 

 A espécie Tomodon dorsatus (Figura 41) apresenta a glândula de Duvernoy (par), 

localizada repousando sobre o osso maxilar, abaixo da região pré-orbital, a qual se estende até 

a comissura labial. Apresenta forma alongada, afilando nas extremidades. Nesta espécie pode-

se observar a glândula de Duvernoy dividida em três regiões, a anterior, a média granulosa e a 

posterior. As regiões anterior e posterior caracterizam-se por apresentar coloração 

esbranquiçada ou levemente rosada, e superfície de textura lisa. A região mediana apresenta 

coloração rósea intensa e, observa-se um aspecto granuloso, semelhante a pequenos túbulos. 

Não há músculos sobre a glândula de Duvernoy, porém na região posterior observa-se a 

presença do ligamento quadrato-maxilar. As escamas supralabiais e o tegumento revestem a 

referida glândula lateralmente (Figuras 42 e 43). 
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Figura 41 – Tomodon dorsatus. Foto: Eliana de Oliveira Serapicos 

 

 

 

 
Figura 42 – Glândula de Duvernoy de Tomodon dorsatus (gD); dente opistóglifo (do); 

ligamento quadrato-maxilar (lqm). Foto: Eliana de Oliveira Serapicos 
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Figura 43 – Glândula de Duvernoy de Tomodon dorsatus (gD); dente 

opistóglifo (do); ligamento quadrato-maxilar (lqm). Desenho: 
Claudemir Duran Filho 

 

 

 

 

3. Dentição opistóglifa 

 

 O dente opistóglifo está localizado inserido superficialmente no osso maxilar. 

Provavelmente, devido à osteologia craniana ser mais compacta que as demais espécies aqui 

estudadas, nota-se que o dente opistóglifo se encontra localizado numa posição mais anterior 

da boca. Trata-se de um dente bem desenvolvido, sendo facilmente diferenciado dos dentes 

maxilares pelo tamanho proporcionalmente maior e também pela presença de um sulco que se 

estende por cerca de 2/3 do tamanho do dente em questão (Figuras 44 e 45).  
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Figura 44 – Crânio de Tomodon dorsatus desprovido de 

mandíbulas, vista ventral. Basiocciptal (bo); 
complexo parabasisfenóide (cpb); dente 
opistóglifo (do); ectopterigóide (ec); maxilar 
(mx); palatino (pl); pré-maxilar (pm); pterigóide 
(pt); septomaxilar (sm); vômer (v) 

 

 

 

 
Figura 45 – Dente opistóglifo de Tomodon dorsatus com 

presença de sulco (do); dente maxilar (dm); 
ectopterigóide (ec); maxilar (mx). Foto: Leonardo 
de Oliveira 
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RESULTADOS MORFOLÓGICOS 

 

 
TRIBO PHILODRYADINI 

 

 

Glândula de Duvernoy de Philodryas olfersii  

 

Descrição morfológica: observa-se uma glândula circundada por tecido conjuntivo e 

composta por duas porções bem definidas. A primeira porção encontra-se localizada na região 

anterior da glândula, podendo apresentar um estreito prolongamento na região inferior da 

glândula de Duvernoy (Figuras 46A e 47A). A glândula supra-labial é constituída 

exclusivamente por células mucosas, as quais são caracterizadas por apresentar forma globosa 

e núcleo em posição basal (Figura 47B). Esta porção é bem reduzida quando comparada à 

segunda porção, e as suas características morfológicas indicam que se trata da glândula supra-

labial. A segunda porção é constituída por túbulos secretores (Figura 47C), os quais podem ou 

não apresentar ramificações, e o conjunto destes túbulos forma um lóbulo que é delimitado 

por um septo de tecido conjuntivo rico em fibras colágenas (Figura 46C). As células que 

constituem os túbulos secretores são denominadas de serosas, apresentam forma colunar e 

citoplasma acidófilo. Cada túbulo secretor apresenta uma luz variável (Figuras 46D e 46E) 

com conteúdo acidófilo. Os túbulos secretores convergem para a região central da glândula 

(Figura 46F), onde se encontra uma estrutura alongada longitudinalmente à glândula, 

constituída, na sua maioria, por células mucosas e raras células serosas. Esta estrutura 

constitui o ducto excretor (Figuras 46F e 46G), que pode ainda, apresentar ramificações. O 

ducto excretor localizado na região central da glândula de Duvernoy á amplo e configura o 

ducto excretor principal, do qual partem os ductos secundários (Figuras 46 G e 47D). A 

porção descrita caracteriza a glândula de Duvernoy. 
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Figura 46 – Fotomicrografia da glândula de Duvernoy de Philodryas olfersii. A, glândula 
supra-labial e glândula de Duvernoy (260x); B, túbulos secretores serosos e 
mucosos (450x); C, lóbulos da glândula de Duvernoy (450x); D (2000x) e E 
(1800x) túbulos secretores; F, ductos excretores principal e secundários (180x); 
G, ducto excretor principal (180x); H,  ducto excretor ramificado (420x); método 
de coloração: H/E 
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Figura 47 – Fotomicrografia da glândula de Duvernoy de Philodryas olfersii. A, glândula 
supra-labial (190x); B, túbulos secretores da glândula supra-labial (1800x); C, 
túbulos secretores da glândula de Duvernoy (1800x); D, ducto excretor 
principal da glândula de Duvernoy (450x); método de coloração: Tricômico de 
Mallory 

 

 

 

Observação: os cortes histológicos da glândula de Duvernoy de Philodryas olfersii corados 

pelo método do Azul de Toluidina foram completamente negativos. 
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Glândula de Duvernoy de Philodryas patagoniensis 

 

 

Descrição morfológica: a glândula supra-labial apresenta a mesma localização, proporção de 

tamanho e características descritas para Philodryas olfersii (Figuras 48A e 49A). A glândula 

de Duvernoy apresenta túbulos secretores formando lóbulos delimitados por tecido conjuntivo 

(Figura 48B). Estes túbulos apresentam luz própria de conteúdo acidófilo (Figuras 48C, 48D, 

49B e 49D). A glândula de Duvernoy de Philodryas patagoniensis caracteriza-se pela riqueza 

de ductos excretores, principal e secundários, os quais se ramificam intensamente pelo interior 

da glândula (Figuras 48E, 48F, 48G, 48H, 49C e 49D).  
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Figura 48 – Fotomicrografia da glândula de Duvernoy de Philodryas patagoniensis. A, 
glândula supra-labial e glândula de Duvernoy (180x); B, túbulos secretores e 
ductos excretores (420x); C, túbulos secretores (450x); D, túbulos secretores 
(1800x); E, ductos excretores intensamente ramificados (420x); F, ductos 
excretores principal e secundários (420x);G, ducto excretor principal com 
conteúdo acidófilo (1800x); H, ducto excretor (1800x); método de coloração: 
H/E 
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Figura 49 – Fotomicrografia da glândula de Duvernoy de Philodryas patagoniensis. A, 
túbulo secretor da glândula supra-labial (1800x); B, túbulos secretores da 
glândula de Duvernoy (1800x); C, ducto excretor principal e secundários da 
glândula de Duvernoy (180x); D,ducto excretor e túbulo secretor da glândula 
de Duvernoy (1650x); método de coloração: Tricômico de Mallory 

 

 

 

Observação: os cortes histológicos da glândula de Duvernoy de Philodryas patagoniensis 

corados pelo método do Azul de Toluidina foram completamente negativos. 
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TRIBO PSEUDOBOINI 

 

 

Glândula de Duvernoy de Oxyrhopus guibei 

 

Descrição morfológica: na porção anterior encontra-se a glândula supra-labial, a qual se 

apresenta envolvida por uma espessa camada de tecido conjuntivo. A referida glândula é 

constituída por lóbulos delimitados por septos de tecido conjuntivo, os quais constituem os 

túbulos secretores formados por células mucosas (Figuras 50A, 50B, 51A e 51B). Cada túbulo 

secretor apresenta uma luz própria de tamanho variável e conteúdo acidófilo. A glândula 

supra-labial de Oxyrhopus guibei é bem desenvolvida quando comparada à glândula de 

Duvernoy (Figura 51A). 

 

 A glândula de Duvernoy apresenta-se circundada por tecido conjuntivo, sendo 

constituída por túbulos secretores ramificados ou não. Cada túbulo secretor é formado por 

células serosas (Figuras 50C, 50D, 50E, 51C e 51D). Entre os túbulos secretores notam-se a 

presença de septos de tecido conjuntivo (Figura 51A). Na porção mediana da glândula 

observa-se a presença de pequenos ductos excretores de conteúdo acidófilo (Figuras 50F, 50G 

e 50H). O ducto excretor é formado por células mucosas (Figuras 50G e 50H). 
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Figura 50 – Fotomicrografia da glândula de Duvernoy de Oxyrhopus guibei. A e B, túbulos 
secretores da glândula supra-labial (180x) e (550x); C, túbulos secretores da 
glândula de Duvernoy (180x); D, túbulo secretor (1800x); E, luz dos túbulos 
secretores (1800x); F, túbulos secretores e ductos excretores (550x); G, corte 
longitudinal do ducto excretor (1800x); H, corte transversal de um ducto secretor 
(1800x); método de coloração: H/E 
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Figura 51 – Fotomicrografia da glândula de Duvernoy de Oxyrhopus guibei. A, glândulas 
supra-labial e de Duvernoy (320x); B, túbulos secretores da glândula supra-
labial (1900x); C, túbulos secretores da glândula de Duvernoy (180x); D, detalhe 
dos túbulos secretores (1900x); método de coloração: Tricômico de Mallory  

 

 

 

Observação: os cortes histológicos da glândula de Duvernoy de Oxyrhopus gubei corados 

pelo método do Azul de Toluidina foram completamente negativos. 
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Glândula de Duvernoy de Phimophis guerrini 

 

Descrição morfológica: a glândula supra-labial apresenta-se bem desenvolvida apresentando 

proporcionalmente tamanho semelhante ao da glândula de Duvernoy. A glândula supra-labial 

está localizada na região anterior, a qual se estende pela porção inferior até a região posterior, 

envolvendo assim, a glândula de Duvernoy (Figuras 52A, 52B, 53C e 53A). Nota-se, na 

glândula supra-labial, a presença de túbulos secretores constituídos exclusivamente por 

células mucosas (Figuras 52 D e 53B). A glândula de Duvernoy apresenta-se constituída por 

túbulos secretores de natureza serosa e com luz de conteúdo acidófilo (Figuras 52E, 52G, 

52H, 53C e 53D). Pode ser observada ainda, a presença de um ducto excretor revestido por 

um epitélio constituído por células mucosas e raras células serosas (Figuras 52E e 52F). 
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Figura 52 – Fotomicrografia da glândula de Duvernoy de Phimophis guerrini. A, glândula 
supra-labial (160x); B, glândulas supra-labial e de Duvernoy (180x); C, túbulos 
secretores mucosos e serosos (420x); D, túbulo secretor da glândula supra-labial 
(1800x); E, ducto excretor principal da glândula de Duvernoy (160x); F, ducto 
excretor principal em detalhe (420x); G, túbulo secretor (1800x); H, túbulo 
secretor de conteúdo acidófilo (1800x); método de coloração: H/E 
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Figura 53 – Fotomicrografia da glândula de Duvernoy de Phimophis guerrini. A, túbulos 
secretores da glândula supra-labial (180x); B, detalhe dos túbulos secretores da 
glândula supra-labial (1650x); C, septos de tecido conjuntivo formando lóbulos 
de túbulos secretores na glândula de Duvernoy (220x); D, túbulos secretores da 
glândula de Duvernoy (1650x); método de coloração: Tricômico de Mallory; E, 
metacromasia nos túbulos secretores da glândula supra-labial (2200x); método 
de coloração: Azul de Toluidina  
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TRIBO TACHYMENINI 

 

 

Glândula de Duvernoy de Thamnodynastes strigatus 

 

Descrição morfológica: nesta espécie a glândula supra-labial é pouco desenvolvida quando 

comparada à glândula de Duvernoy. A glândula supra-labial está localizada na região anterior 

e as suas características morfológicas não diferem das demais espécies já descritas, ou seja, 

apresentam-se constituídas por células mucosas (Figura 54A e 55A). A glândula de Duvernoy 

é formada por lóbulos constituídos por túbulos secretores, os quais são delimitados por tecido 

conjuntivo (Figura 54B e 55A). Os túbulos secretores são constituídos por células serosas, de 

forma colunar e o está localizado na porção basal das células (Figuras 54C, 54D e 55B). Os 

túbulos secretores, na sua maioria, são ramificados (Figuras 54E, 54F e 55C) e apresentam luz 

de proporção variável e conteúdo acidófilo (Figuras 54E, 54F, 54G e 54H). Na região de 

transição entre as glândulas supra-labiais e de Duvernoy pode ser observado túbulos 

secretores mucosos, serosos e mistos (Figura 55D). 
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Figura 54 – Fotomicrografia da glândula de Duvernoy de Thamnodynastes strigatus. A, 
túbulo secretor da glândula supra-labial (1650x); B, lóbulos da glândula de 
Duvernoy (160x); C e D, túbulos secretores (450x); E (450x) e F (420x), 
túbulos secretores ramificados;G, luz do túbulo secretor (2000x); H, túbulo 
secretor com conteúdo acidófilo (1800x); método de coloração: H/E 
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Figura 55 – Fotomicrografia da glândula de Duvernoy de Thamnodynastes strigatus. A, 
glândulas supra-labial e de Duvernoy, com septos de tecido conjuntivo 
formando lóbulos (160x); B, túbulos secretores da glândula de Duvernoy com 
conteúdo na luz (1650x); C, túbulos secretores ramificados da glândula de 
Duvernoy (1250x); D, região de transição entre as glândula supra-labial e de 
Duvernoy, com túbulos secretores mucosos, serosos e mistos (1800x); método 
de coloração: Tricômico de Mallory  

 

 

 

Observação: os cortes histológicos da glândula de Duvernoy de Thamnodynastes strigatus 

corados pelo método do Azul de Toluidina foram completamente negativos. 
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Glândula de Duvernoy de Tomodon dorsatus 

 

Descrição morfológica: a cápsula de tecido conjuntivo que reveste as glândulas supra-labial e 

de Duvernoy, assim como os septos de tecido conjuntivo que delimitam os lóbulos 

constituídos por túbulos secretores apresentam, exclusivamente em Tomodon dorsatus, 

cromatóforos (Figuras 56A, 56B e 57A). Na porção anterior encontra-se localizada a glândula 

supra-labial, a qual apresenta as mesmas características já descritas para as outras espécies 

deste estudo (Figura 56C). Porém pode ser observado ainda na região anterior, uma transição 

entre a glândula supra-labial e a glândula de Duvernoy, que apresenta lóbulos constituídos por 

túbulos secretores de natureza mista, ou seja, notam-se túbulos secretores constituídos por 

células mucosas e serosas (Figura 56D). A predominância de um determinado tipo celular está 

associada à proximidade da glândula supra-labial (células mucosas), (Figura 56E) ou da 

glândula de Duvernoy (células serosas), (Figura 56F).  

 

 A glândula de Duvernoy é formada por lóbulos delimitados por septos de tecido 

conjuntivo (Figuras 57B e 57C). Os lóbulos são formados por túbulos secretores, os quais se 

apresentam constituídos por células serosas (Figura 56G e 57D). Foi observado um corte 

transversal de uma estrutura constituída, na sua maioria, por células mucosas e com luz 

ampla. Provavelmente se trata do ducto excretor principal da glândula de Duvernoy (Figura 

56H). 
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Figura 56 – Fotomicrografia da glândula de Duvernoy de Tomodon dorsatus. A, cápsula de 
tecido conjuntivo com cromatóforos (180x); B, cromatóforos (1800x); C, 
transição entre as glândulas supra-labial e de Duvernoy (240x); D, túbulos 
secretores; E, túbulo secretor mucoso (1650x); F, túbulos secretores serosos 
(1650x); G, lóbulos da glândula de Duvernoy (160x); H, corte transversal do 
ducto excretor principal (1650x); método de coloração: H/E    
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Figura 57 – Fotomicrografia da glândula de Duvernoy de Tomodon dorsatus. A, 
cromatóforos presentes nos tecido conjuntivo da glândula de Duvernoy 
(1600x); B, lóbulos constituídos por túbulos secretores na glândula de 
Duvernoy (190x); C, septos de tecido conjuntivo formando lóbulos (1150x); 
D, túbulos secretores da glândula de Duvernoy (1900x); método de coloração: 
Tricômico de Mallory 

 
 
 
 
 
 
Observação: os cortes histológicos da glândula de Duvernoy de Tomodon dorsatus corados 

pelo método do Azul de Toluidina foram completamente negativos. 
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RESULTADOS HISTOQUÍMICOS 

 
 A glândula de Duvernoy dos colubrídeos analisados é constituída por túbulos 

secretores e ductos excretores que se diferenciam quanto ao conteúdo citoplasmático, 

verificado pelas reações histoquímicas. 

 

 Para analisar a intensidade das reações histoquímicas foram utilizados critérios de 

acordo com a simbologia descrita por Zago (1971), (Quadro 4), já que cada técnica pode 

revelar diferentes graus de intensidade de cor para as estruturas analisadas. Vale ressaltar que 

esta simbologia tem apenas um valor relativo, não sendo possível a quantificação da 

positividade. 

 
 

Simbologia Resultado 

+ Positividade forte 

+- Positividade média 

-+ Positividade fraca 

_ Negatividade 
 

Quadro 4 – Simbologia utilizada para caracterizar a intensidade das reações histoquímicas, 
segundo Zago (1971) 

 

 

 Para a caracterização das células secretoras foi utilizada a classificação proposta por 

Gabe & St. Girons (1969), (Quadro 5), a qual apresenta quatro tipos distintos. Esta 

classificação é baseada nos resultados das reações histoquímicas utilizadas pelos autores, 

onde é relevante a presença ou ausência das substâncias químicas pesquisadas. 

 
 

Células secretoras Símbolo Proteína PAS Alcian Blue 

Mucosa M _ + + 

Mucoserosa MS + + + 

Seromucosa SM + + _ 

Serosa S + _ _ 
 

Quadro 5 – Classificação das células secretoras de glândulas salivares, segundo Gabe & St. 
Girons (1969), modificado por Zago (1971) 
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TRIBO PHILODRIADINI 

 

 
Philodryas olfersii 

 
 As células secretoras da glândula de Duvernoy de Philodryas olfersii podem ser 

classificadas como seromucosas e as células secretoras da glândula supra-labial são 

mucoserosas (Quadro 6). 

 
 A glândula supra-labial e o epitélio de revestimento dos ductos excretores da glândula 

de Duvernoy reagiram positivamente aos métodos de PAS e/ou Alcian Blue pH 2,5, 

evidenciando mucopolissacarídeos ácidos e neutros (Figuras 58A, 58B, 58C, 58D, 58E e 

58F), os quais indicam a presença de radicais do grupamento carboxilados e sulfatados e de 

radicais vic-glicol, respectivamente. Ao se associar os métodos de PAS + Alcian Blue pH 2,5 

não se observou predominância entre os radicais evidenciados (Figuras 58E e 58F). Os ductos 

excretores da glândula de Duvernoy e a glândula supra-labial foram fortemente reativos ao 

PAS, mesmo após a reação PAS + Amilase Salivar indicando a presença de 

mucopolissacarídeos neutros (Figuras 58G, 58H e 59A). Os túbulos secretores apresentaram-

se fracamente PAS-positivos (Figuras 58C e 58D) e tornaram-se negativos (Figuras 58G e 

58H) após o tratamento com a amilase salivar. Este fato indica que a fraca positividade 

ocorreu devido à presença de glicogênio nas referidas células. 

 
 Nas células secretoras dos túbulos da glândula de Duvernoy foi observada a presença 

de neurossecreção fortemente reativa (Figuras 59B e 59C). A reação foi negativa nos túbulos 

secretores da glândula de Duvernoy (Figuras 59B e 59 D).  

 
 Nos túbulos secretores da glândula de Duvernoy foi evidenciada a presença de células 

argirófilas (ricas em enzimas), (Figura 59E), mas não foi observada positividade nas células 

secretoras dos túbulos mucosos da glândula supra-labial (Figura 59F).  
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 Os túbulos secretores da glândula de Duvernoy de Philodryas olfersii apresentaram 

forte positividade ao Azul de Bromofenol, indicando a presença de proteínas (Figura 59G), e 

a reação foi negativa para os túbulos secretores mucosos da glândula supra-labial (Figura 

59H) e para os ductos excretores da glândula de Duvernoy. 

 

 

 

 

 
 

Glândula de Duvernoy  

Reações histoquímicas 
Túbulos secretores Ductos excretores 

Glândula  

supra-labial 

Alcian Blue (pH 2,5) _ + + 

P.A.S. -+ + + 

P.A.S. + Alcian Blue (pH 2,5)  _ + + 

P.A.S. + Amilase Salivar _ + + 

Hematoxilina Crômica-Floxina + _ _ 

Lars Grimelius + _ _ 

Azul de Bromofenol + _ _ 
 

Quadro 6 – Reações histoquímicas utilizadas para a detecção de substâncias presentes nas 
glândulas de Duvernoy e supra-labial do colubrídeo opistóglifo Philodryas olfersii 
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Figura 58 – Fotomicrografia da glândula de Duvernoy de Philodryas olfersii. Reação positiva 
para os túbulos secretores da glândula supra-labial (A, Alcian Blue pH 2,5; 180x), 
(C, PAS; 180x), (E, PAS+Alcian Blue pH 2,5; 200x), (G, PAS+Amilase Salivar, 
200x); reação positiva nos ductos excretores da glândula de Duvernoy (B, Alcian 
Blue pH 2,5; 160x), (D, PAS; 180x), (F, PAS+Alcian Blue pH 2,5; 190x), (H, 
PAS+Amilase Salivar; 190x) 
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Figura 59 – Fotomicrografia da glândula de Duvernoy de Philodryas olfersii. A, reação (+) na 
glândula supra-labial (PAS+Amilase Salivar; 1800x); B/C reação (+) nos túbulos 
secretores da glândula de Duvernoy (200x) e E/C, reação (-) na glândula supra-
labial (Hematoxilina Crômica-Floxina, 1650x); E, reação (+) nos túbulos 
secretores da glândula de Duvernoy e F, reação (-) na glândula supra-labial, (Lars 
Grimelius, 1800x); G (1800x) reação (+) nos túbulos secretores da glândula de 
Duvernoy e H (2150x) reação (-) na glândula supra-labial (Azul de Bromofenol) 
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Philodryas patagoniensis  

 

 A glândula de Duvernoy de Philodryas patagoniensis mantém as características 

histoquímicas semelhantes às descritas para Philodryas olfersii. As células secretoras da 

glândula de Duvernoy são classificadas como seromucosas e as da glândula supra-labial são 

mucoserosas (Quadro 7).  

 

 Os resultados obtidos revelam que a glândula supra-labial e o epitélio de revestimento 

dos ductos excretores secretam mucopolissacarídeos ácidos e neutros (Figuras 60A, 60B, 60C 

e 60D). Não foi observado predomínio entre os mucopolissacarídeos após a reação do PAS + 

Alcian Blue pH 2,5 (Figura 60E e 60F). A fraca positividade ao PAS, observada nas células 

dos túbulos secretores da glândula de Duvernoy de Philodryas patagoniensis (Figura 60C) é 

devida à presença de glicogênio, visto que se apresenta negativa após tratamento pela amilase 

salivar (Figuras 60G e 61A). Enquanto que, os ductos excretores mantêm-se positivos mesmo 

após o tratamento com a amilase salivar (Figuras 60G e 60H). 

 

 Os túbulos secretores da glândula de Duvernoy reagiram fracamente para a presença 

de neurossecreção (Figura 61B), enquanto que os ductos excretores foram negativos (Figura 

61 C). 

 

 Nos túbulos secretores da glândula de Duvernoy de Philodryas patagoniensis foi 

evidenciada, assim como em Philodryas olfersii a presença de células argirófilas (ricas em 

enzimas) através do método Lars Grimelius (Figuras 61 D e 61E). 

  

 A presença de proteínas foi detectada nas células secretoras dos túbulos da glândula de 

Duvernoy com média positividade através do método do Azul de Bromofenol (Figuras 61F e 

61G) e não foi evidenciada nos ductos excretores da glândula de Duvernoy (Figura 61H). 
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Glândula de Duvernoy 
 

Reações histoquímicas  

Túbulos secretores 
 

Ductos excretores 

 

Glândula  

supra-labial 

Alcian Blue (pH 2,5) _ + + 

P.A.S. -+ + + 

P.A.S. + Alcian Blue (pH 2,5)  _ + + 

P.A.S. + Amilase Salivar _ + + 

Hematoxilina Crômica-Floxina -+ _ _ 

Lars Grimelius -+ _ _ 

Azul de Bromofenol + _ _ 
 

Quadro 7 – Reações histoquímicas utilizadas para a detecção de substâncias presentes nas 
glândulas de Duvernoy e supra-labial do colubrídeo opistóglifo              
Philodryas patagoniensis 
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Figura 60 – Fotomicrografia da glândula de Duvernoy de Philodryas patagoniensis. Reação 
(+) nos ductos excretores da glândula de Duvernoy (A, 190x; B, 1800x; Alcian 
Blue pH 2,5), (C, 160x; D, 1900x; PAS), (E, 160x; F, 2000x; PAS+Alcian Blue 
pH 2,5), (G, 220x; H, 1900x; PAS+Amilase Salivar) e na glândula supra-labial 
(A, C); reação fracamente positiva (C) e negativa (G) nos túbulos secretores da 
glândula de Duvernoy 
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Figura 61 – Fotomicrografia da glândula de Duvernoy de Philodryas patagoniensis. Reação  
(-) nos túbulos secretores da glândula de Duvernoy (A, PAS+Amilase Salivar; 
2250x); reação fracamente positiva (B, Hematoxilina Crômica-Floxina, 1900x), 
(E, Lars Grimelius, 1900x) e negativa nos ductos excretores da glândula de 
Duvernoy (C 1800x, D 160x); reação (+) nos túbulos secretores (F, 160x; G, 
1900x) e negativa para os ductos excretores (H, 2000x) da glândula de Duvernoy 
(Azul de Bromofenol) 
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TRIBO PSEUDOBOINI 

 

 

Oxyrhopus guibei 

 

 As células que constituem os túbulos secretores da glândula de Duvernoy, assim como 

as células secretoras da glândula supra-labial foram classificadas como mucoserosas de 

acordo com os resultados das reações histoquímicas (Quadro 8). 

  

 Em Oxyrhopus guibei também se observou uma forte positividade aos métodos de 

Alcian Blue pH 2,5 e/ou PAS, indicando a presença de mucopolissacarídeos ácidos e neutros 

(Figuras 62A, 62B, 62C, 62D, 62E e 62F). A reação histoquímica permaneceu positiva 

mesmo após o tratamento com amilase salivar, indicando assim a presença de 

mucopolissacarídeos neutros (Figuras 62G, 62H e 63A). 

 

 A presença de neurossecreção foi fracamente positiva nas células dos túbulos 

secretores da glândula de Duvernoy (Figuras 63B e 63C). 

 

 Não foi detectada a presença de células argirófilas (ricas em enzimas) nas glândulas 

supra-labial e de Duvernoy (Figuras 63D e 63E). 

 

 As glândulas supra-labial e de Duvernoy reagiram negativamente ao método do Azul 

de Bromofenol (Figuras 63F, 63G e 63H). 
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Glândula de Duvernoy 
 

Reações histoquímicas  

Túbulos secretores 
 

Ductos excretores 

 

Glândula  

supra-labial 

Alcian Blue (pH 2,5) _ + + 

P.A.S. _ + + 

P.A.S. + Alcian Blue (pH 2,5)  _ + + 

P.A.S. + Amilase Salivar _ + + 

Hematoxilina Crômica-Floxina -+ _ _ 

Lars Grimelius _ _ _ 

Azul de Bromofenol _ _ _ 
 

Quadro 8 – Reações histoquímicas utilizadas para a detecção de substâncias presentes nas 
glândulas de Duvernoy e supra-labial do colubrídeo opistóglifo Oxyrhopus guibei 
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Figura 62 – Fotomicrografia da glândula de Duvernoy de Oxyrhopus guibei. Positividade nos 
ductos excretores da glândula de Duvernoy (A, Alcian Blue pH 2,5; 240x), (C, 
PAS; 210x) e na glândula supra-labial (A, 240x; B 2400x;  Alcian Blue pH 2,5), 
(C 210x; D 1800x; PAS), (E, 380x; F, 2160x; PAS+Alcian Blue pH 2,5), (G, 
160x; H, 360x; PAS+Amilase Salivar) 

H 

A B 

C D 

E F 

G 



RESULTADOS  HISTOQUÍMICOS 
 

137

  
 

     

  
 

  
 

Figura 63 – Fotomicrografia da glândula de Duvernoy de Oxyrhopus guibei. Reação (+) na 
glândula supra-labial (A, PAS+Amilase Salivar, 1800x); reação fracamente 
positiva para os túbulos secretores da glândula de Duvernoy (B, 250x; C, 1900x; 
Hematoxilina Crômica-Floxina); reação negativa (D, 210x; E, 1800x; Lars 
Grimelius); reação negativa (F, 210x, G, 2500x; H, 2000x; Azul de Bromofenol) 
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Phimophis guerrini 

 

 As células secretoras da glândula de Duvernoy de Phimophis guerrini podem ser 

classificadas como seromucosas e as da glândula supra-labial de mucoserosas (Quadro 9). 

 

  A presença de mucopolissacarídeos ácidos e neutros foi evidenciada nos túbulos 

secretores da glândula supra-labial (Figuras 64A, 64C, 64D, 64E e 64F) e no epitélio de 

revestimento dos ductos excretores da glândula de Duvernoy através dos métodos PAS e/ou 

Alcian Blue pH 2,5. Nos túbulos secretores da glândula de Duvernoy a reação foi negativa 

(Figura B). A positividade ao PAS manteve-se mesmo após a realização do método PAS + 

Amilase Salivar (Figuras 64G e 64H). 

 

 As células dos túbulos secretores da glândula de Duvernoy foram fracamente positivas 

para a presença de neurossecreção (Figuras 65A e 65C). No entanto, as células secretoras dos 

túbulos mucosos da glândula supra-labial foram negativas (Figura 65B). 

 

 Os túbulos secretores das glândulas supra-labial e de Duvernoy, assim como os ductos 

excretores foram negativos para a presença de células argirófilas (ricas em enzimas), (Figuras 

65D e 65E). 

 

 A glândula supra-labial revelou-se negativa para a detecção de proteínas (Figura 65F). 

Uma fraca positividade ao Azul de Bromofenol foi observada nas células secretoras da 

glândula de Duvernoy indicando a presença de proteínas (Figuras 65G e 65H).  
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Glândula de Duvernoy 
 

Reações histoquímicas 
 

Túbulos secretores 
 

Ductos excretores 

 

Glândula  

supra-labial 

Alcian Blue (pH 2,5) _ + + 

P.A.S. _ + + 

P.A.S. + Alcian Blue (pH 2,5)  _ + + 

P.A.S. + Amilase Salivar _ + + 

Hematoxilina Crômica-Floxina -+ _ _ 

Lars Grimelius _ _ _ 

Azul de Bromofenol -+ _ _ 
 

Quadro 9 – Reações histoquímicas utilizadas para a detecção de substâncias presentes       
nas glândulas de Duvernoy e supra-labial do colubrídeo opistóglifo            
Phimophis guerrini 
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Figura 64 – Fotomicrografia da glândula de Duvernoy de Phimophis guerrini. Reação (+) na 
glândula supra-labial (A, Alcian Blue, pH 2,5; 220x), (C, 180x; D, 1800x; PAS), 
(E, 190x; F, 1650x; PAS + Alcian Blue pH 2,5), (G, 260x; H, 1650x; PAS + 
Amilase Salivar) e negativa nos túbulos secretores da glândula de Duvernoy (B, 
Alcian Blue pH 2,5; 220x) 
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Figura 65 – Fotomicrografia da glândula de Duvernoy de Phimophis guerrini. Reação 
fracamente positiva para os túbulos secretores da glândula de Duvernoy (A, 
220x; B, 190x; C, 1650x; Hematoxilina Crômica-Floxina); reação negativa (D, 
160x; E, 1800x; Lars Grimelius); reação (-) na glândula supra-labial (F, 180x; 
G, 180x; Azul de Bromofenol) e fracamente positiva para os túbulos secretores 
da glândula de Duvernoy (G, H; Azul de Bromofenol; 1900x) 
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TRIBO TACHIMENINI 

 

 

Thamnodynastes strigatus 

 

 A glândula de Duvernoy de Thamnodynastes strigatus também apresenta células 

secretoras com características seromucosas e a glândula supra-labial com características 

mucoserosas (Quadro 10). 

 

 A glândula supra-labial e o epitélio de revestimento dos ductos excretores da glândula 

de Duvernoy foram reativos para os métodos de PAS e/ou Alcian Blue pH 2,5 (Figuras 66A, 

66B, 66D, 66E, 66F, 66G e 66H). Não há reação positiva nos túbulos secretores da glândula 

de Duvernoy (Figura 66C). Após associar a amilase salivar ao PAS, a forte positividade foi 

mantida, indicando a presença de mucopolissacarídeos neutros (Figuras 67A e 67B). 

 

 As células secretoras dos túbulos da glândula de Duvernoy foram fracamente positivas 

para a presença de neurossecreção (Figuras 67C e 67D). Já na glândula supra-labial a reação 

foi completamente negativa (Figura 67C). 

 

 Não foi detectada a presença de células argirófilas (ricas em enzimas), sendo a reação 

negativa. (Figuras 67E e 67F). 

 

 Uma fraca positividade ao método do Azul de Bromofenol indicou a presença de 

proteína nos túbulos secretores da glândula de Duvernoy (Figuras 67G e 67H).  
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Glândula de Duvernoy  

Reações histoquímicas  

Túbulos secretores 
 

Ductos excretores 

 

Glândula  

supra-labial 

Alcian Blue (pH 2,5) _ + + 

P.A.S. _ + + 

P.A.S. + Alcian Blue (pH 2,5)  _ + + 

P.A.S. + Amilase Salivar _ + + 

Hematoxilina Crômica-Floxina -+ _ _ 

Lars Grimelius _ _ _ 

Azul de Bromofenol -+ _ _ 
 

Quadro 10 – Reações histoquímicas utilizadas para a detecção de substâncias presentes     
nas glândulas de Duvernoy e supra-labial do colubrídeo opistóglifo 
Thamnodynastes strigatus 
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Figura 66 – Fotomicrografia da glândula de Duvernoy de Thamnodynastes strigatus. Reação 
(+) na glândula supra-labial (A) e ducto excretor principal (B) da glândula de 
Duvernoy (Alcian Blue pH 2,5; 160x), reação negativa nos túbulos secretores da 
glândula de Duvernoy (C, Alcian Blue, pH 2,5; 2280x); reação (+) na glândula 
supra-labial (D, 160x) e ducto excretor principal (E, 160x) da glândula de 
Duvernoy, detalhe da positividade na glândula supra-labial (F, PAS; 1650x); 
reação (+) na glândula supra-labial (G, 160x; H, 1650x; PAS+Alcian Blue pH 2,5) 
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Figura 67 – Fotomicrografia da glândula de Duvernoy de Thamnodynastes strigatus. Reação 
(+) na glândula supra-labial (A, 180x; B, 1800x; PAS+Amilase Salivar), reação 
fracamente (+) nos túbulos secretores da glândula de Duvernoy (C, 180x; D, 
1800x; Hematoxilina Crômica-Floxina); reação negativa (E, 160x; F, 1650x; Lars 
Grimelius); reação fracamente positiva nos túbulos secretores da glândula de 
Duvernoy (G, 200x; H, 1800x; Azul de Bromofenol) 
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Tomodon dorsatus 

 

 As células secretoras da glândula de Duvernoy de Phimophis guerrini apresentam 

características de células seromucosas, enquanto as células secretoras da glândula supra-labial 

exibem características mucoserosas (Quadro 11). 

 

 A presença de mucopolissacarídeos ácidos e neutros pode ser evidenciada através dos 

métodos PAS e/ou Alcian Blue pH 2,5 no epitélio de revestimento dos ductos excretores da 

glândula de Duvernoy (Figuras 68A e 68C) e nas células secretoras da glândula supra-labial 

(Figuras 68B, 68D, e 68E). Uma fraca positividade ao PAS foi verificada nos túbulos 

secretores da glândula de Duvernoy, a qual se mostrou negativa após o método PAS + 

Amilase Salivar (Figuras 68C, 68F e 68G). Já os ductos excretores da glândula de Duvernoy 

permaneceram positivos mesmo após a reação com a amilase salivar (Figura 68H). 

 

 A presença de neurossecreção foi revelada com uma fraca positividade nos túbulos 

secretores da glândula de Duvernoy (Figuras 69A e 69B) e foi negativa para a glândula supra-

labial (Figura 69C). 

 

 O método de Lars Grimelius não evidenciou a presença de células argirófilas (ricas em 

enzimas) na glândula de Duvernoy (Figuras 69D e 69E). 

 

 O método do Azul de Bromofenol, o qual evidencia a presença de proteínas foi 

fracamente positivo nas secretoras dos túbulos da glândula de Duvernoy (Figuras 69F e 69G) 

e negativo nos túbulos secretores da glândula supra-labial (Figura 69H).  
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Glândula de Duvernoy  

Reações histoquímicas  

Túbulos secretores 
 

Ductos excretores 

 

Glândula  

supra-labial 

Alcian Blue (pH 2,5) _ + + 

P.A.S. -+ + + 

P.A.S. + Alcian Blue (pH 2,5)  _ + + 

P.A.S. + Amilase Salivar _ + + 

Hematoxilina Crômica-Floxina -+ _ _ 

Lars Grimelius _ _ _ 

Azul de Bromofenol -+ _ _ 
 

Quadro 11 – Reações histoquímicas utilizadas para a detecção de substâncias presentes      
nas glândulas de Duvernoy e supra-labial do colubrídeo opistóglifo    
Tomodon dorsatus 
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Figura 68 – Fotomicrografia da glândula de Duvernoy de Tomodon dorsatus. Reação 
positiva nos ductos excretores (A180x, C160x) da glândula de Duvernoy e 
túbulos secretores (B1800x, D1650x, E1650x, H) da glândula supra-labial; 
reação fracamente positiva (C) e negativa (E, G) nos túbulos secretores da 
glândula de Duvernoy; A, B (Alcian Blue pH 2,5; 80x e 800x); C, D (PAS, 
80x e 800x); E (PAS+Alcian Blue pH 2,5; 80x e 800x); F160x, G1800x, 
H1800x (PAS+Amilase Salivar, 800x) 
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Figura 69 – Fotomicrografia da glândula de Duvernoy de Tomodon dorsatus. Reação 
fracamente (+) nos túbulos secretores da glândula de Duvernoy (A, 160x; B, 
1650x) e negativa para a glândula supra-labial (C, 1650x), (Hematoxilina 
Crômica-Floxina); reação negativa (D160x, E1650x; Lars Grimelius); reação 
fracamente (+) nos túbulos secretores (F, 160x; G, 1650x) e negativa nos 
ductos excretores da glândula de Duvernoy (H, 1800x) (Azul de Bromofenol) 
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RESULTADOS ULTRA-ESTRUTURAIS 
 

 

 As glândulas de Duvernoy das espécies analisadas apresentaram quatro tipos de 

grânulos de secreção, os quais foram classificados, neste estudo, de acordo com a 

eletrondensidade observada. Deste modo, utilizamos a seguinte nomenclatura: GS1 para os 

grânulos fortemente eletrondensos, GS2 para os grânulos de média eletrondensidade, GS3 para 

os grânulos fracamente eletrondensos e GS4 para os grânulos de média eletrondensidade 

envoltos por um halo eletrondenso. Alguns grânulos, independente da sua eletrondensidade, 

mas que se apresentavam em coalescência foram denominados de GSc. 
 

 

 

TRIBO PHILODRIADINI 
 

Philodryas olfersii 

 

 A glândula de Duvernoy de Philodryas olfersii constitui-se, na sua maior parte, por 

células serosas, as quais se caracterizam pela presença de uma grande quantidade de grânulos 

fortemente eletrondensos, distribuídos uniformemente no citoplasma (Figura 70A). O núcleo, 

localizado próximo à membrana celular, exibe forma oval e possui nucléolo central. As células 

são fortemente unidas entre si por inúmeras interdigitações (Figuras 70B e 70C). Embora a 

maioria dos grânulos seja bem eletrondensa, alguns deles podem apresentar alguma variação, 

mostrando eletrondensidade média (Figura 70C). Em meio às células serosas, podem ocorrer 

células de aspecto diferente, com o núcleo irregular e mais eletrondenso, e citoplasma repleto 

de grânulos irregulares e coalescentes, muito heterogêneos, com conteúdo médio ou 

fracamente eletrondenso, ou apresentando um halo eletrondenso (Figura 70D). Estas células 

possivelmente são de caráter mucoso, constituindo o ducto excretor da glândula de Duvernoy. 

Nota-se, ainda, entre as células, delimitando os lóbulos da glândula, septos de tecido 

conjuntivo que apresentam grande quantidade de fibras colágenas e alguns vasos sangüíneos 

(Figuras 70A, 70B e 70D). 
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Figura 70 – Ultra-estrutura da glândula de Duvernoy de Philodryas olfersii. A, célula 
serosa com grande quantidade de grânulos de secreção fortemente 
eletrondensos (GS1), (6.000x); B, núcleo (N) com nucléolo central (Nu), 
localizado próximo à membrana celular com inúmeras interdigitações (Id), 
(10.000x); C, grânulos de secreção com eletrondensidade variável, alta 
(GS1) e média (GS2), (13.000x) e D, célula diferenciada com grânulos de 
secreção fracamente eletrondensos (GS3) e de média eletrondensidade, 
alguns deles envoltos por um halo eletrondenso (GS4); septos de tecido 
conjuntivo (S), fibras colágenas (FC) e vaso sangüíneo (VSg), (4.500x)  
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Philodryas patagoniensis 

 

 As células da glândula de Duvernoy de Philodryas patagoniensis apresentam núcleo de 

forma oval localizado próximo à membrana celular (Figura 71A). Em algumas células, o 

nucléolo pode estar evidente, em posição central (Figura 71B). Ao redor do núcleo observam-

se lamelas do retículo endoplasmático granular. As mitocôndrias se distribuem por todo o 

citoplasma da célula (Figuras 71B e 71D). O citoplasma apresenta-se repleto de grânulos de 

secreção, na sua maioria fortemente eletrondensos (Figuras 71A e 71D). Em algumas células, 

porém, o conteúdo dos grânulos é variável quanto à sua eletrondensidade, podendo apresentar-

se forte, médio ou fracamente eletrondensos. Os grânulos fortemente eletrondensos têm 

aspecto mais homogêneo, enquanto que os grânulos médios e fracamente eletrondensos 

sugerem um conteúdo granular (Figura 71C). Dentre os grânulos de média eletrondensidade 

podem ainda ser observadas gradações, que variam de média-fraca a média-forte 

eletrondensidade (Figura 71C).  
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Figura 71 – Ultra-estrutura da glândula de Duvernoy de Philodryas patagoniensis. A, 
núcleo (N) localizado próximo à membrana celular (MC), (4.500x); B, 
nucléolo evidente (Nu), retículo endoplasmático granular (REG) e 
mitocôndrias (M), (6.000x); C, grânulos de secreção de eletrondensidade 
variável, sendo forte (GS1), média (GS2) e fraca (GS3), (4.000x); D, grânulo 
de secreção fortemente eletrondenso (GS1), mitocôndria (M) e retículo 
endoplasmático granular (REG), (16.500x) 
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TRIBO PSEUDOBOINI 

 

 

Oxyrhopus guibei 

 

 A glândula de Duvernoy de Oxyrhopus guibei é constituída basicamente por células 

mucoserosas que podem ser reconhecidas através da média eletrondensidade dos grânulos de 

secreção presentes no citoplasma, que possuem forma arredondada (Figuras 72A e 72C). As 

células apresentam, em sua maioria, núcleos de forma irregular (Figuras 72A e 72C). Os 

grânulos de secreção são muito heterogêneos em relação ao tamanho (Figuras 72A e 72B). 

Nota-se grande quantidade de lamelas do retículo endoplasmático granular, principalmente na 

região mais próxima ao núcleo (Figuras 72A, 72B e 72C), indicando que as células se 

encontram em alta atividade secretória. Algumas regiões da glândula são constituídas por 

células secretoras apresentando grânulos fracamente eletrondensos, com tendência a 

coalescerem entre si (Figura 72D). Estas células, de caráter mais mucoso, provavelmente são 

parte do duto excretor da glândula. Os lóbulos que constituem a glândula de Duvernoy são 

delimitados por septos de tecido conjuntivo ricos em fibras colágenas (Figura 72D). 
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Figura 72 – Ultra-estrutura da glândula de Duvernoy de Oxyrhopus guibei. A, célula com 
núcleo arredondado (N), presença de grânulos de secreção de média 
eletrondensidade (GS2), com grande variação em tamanho. Em torno do 
núcleo, grande quantidade de lamelas do REG (7.500x); B, detalhe da figura 
anterior, mostrando os grânulos de secreção GS2 e as lamelas do retículo 
endoplasmático granular (REG), (21.000x); C, núcleos arredondados (N) em 
torno dos quais existe um grande número de lamelas do REG e grânulos de 
secreção de média densidade (GS2) (7.000x); D, grânulos de secreção 
coalescidos, de fraca eletrondensidade (GS3) e septo de tecido conjuntivo (S), 
(3.800x) 
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Phimophis guerrini 

 

 Phimophis guerrini é uma espécie que raramente é capturada e entregue a Recepção de 

Serpentes do Laboratório de Herpetologia do Instituto Butantan, salvo em situações especiais, 

como por exemplo, nas implantações de Usinas Hidrelétricas. Nesta ocasião várias espécies de 

serpentes raras são capturadas, pois estes animais migram em busca de refúgio e acabam 

“ilhados” em um determinado local. E é neste momento, que são resgatados por equipes 

especializadas e encaminhados aos Institutos de Pesquisas, Jardins Zoológicos, Criadouros 

Conservacionistas, Museus e Universidades, entre outros, para serem utilizados em atividades 

didático-científicas. Vale ressaltar que, segundo o PROBIO/SP (2006) – Programa Estadual 

para a Conservação da Biodiversidade da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo 

– a espécie Phimophis guerrini, encontra-se citada na Lista de Animais Ameaçados de 

Extinção para o referido estado, inviabilizando assim, qualquer tentativa de coleta que tivesse 

como objetivo a eutanásia do da espécie em questão, mesmo que para fins de pesquisa. 

 

 Contudo, devido à dificuldade e/ou impossibilidade em se obter um exemplar de 

Phimophis guerrini, não foi possível realizar os procedimentos necessários para a obtenção dos 

resultados relacionados à ultra-estrutura da glândula de Duvernoy.  
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TRIBO TACHYMENINI 

 

 

Thamnodynastes strigatus 

 

 A glândula de Duvernoy de Thamnodynastes strigatus é constituída por células com 

núcleo de forma variável, arredonda ou oval (Figuras 73A e 73B). Os núcleos encontram-se 

localizados próximos à membrana celular (Figura 73B). No citoplasma observa-se uma riqueza 

de grânulos de secreção de média e fraca eletrondensidade, de variados tamanhos, muitos deles 

total ou parcialmente coalescidos, possuindo conteúdo de aspecto granuloso (Figuras 73A, 

73B, 73C e 73D). Nota-se a presença de retículo endoplasmático granular bem desenvolvido 

(Figuras 73B e 73C). Septos de tecido conjuntivo, ricos em fibras colágenas, são observados 

delimitando os lóbulos que constituem a glândula de Duvernoy (Figuras 73A, 73B e 73D). 
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Figura 73 – Ultra-estrutura da glândula de Duvernoy de Thamnodynastes strigatus. A, 
núcleo de forma arredondada (N), com nucléolo (Nu) evidente, grânulos de 
secreção de média eletrondensidade (GS2) de vários tamanhos em processo de 
coalescência, e septo de tecido conjuntivo (S), (6.000x); B, núcleo de forma 
oval (N) localizado próximo a membrana celular e retículo endoplasmático 
granular (REG), (6.500x); C, grânulos de secreção de média eletrondensidade 
(GS2), retículo endoplasmático granular e núcleo (N), (7.500x); D, grânulos de 
secreção fracamente eletrondensos (GS3) e septo de tecido conjuntivo (S) rico 
em fibras colágenas (FC), (6.000x) 
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Tomodon dorsatus 

 

 A glândula de Duvernoy de Tomodon dorsatus constitui-se de células com núcleo de 

forma irregular ou ovalada (Figuras 74A e 74B). O citoplasma é em grande parte preenchido 

por grânulos de secreção fracamente eletrondensos (Figuras 74B e 74C) podendo-se notar a 

coalescência dos mesmos em várias regiões (Figuras 74A, 74B e 74D). Há presença de poucos 

grânulos fortemente eletrondensos espalhados no citoplasma das células (Figuras 74B e 74C), 

mas em algumas regiões pode ser observada uma maior concentração destes grânulos mais 

eletrondensos (Figura 74C). Vários grânulos de secreção apresentam um conteúdo de aspecto 

granuloso (Figuras 74B e 74D). No citoplasma observa-se o retículo endoplasmático granular 

entre os grânulos de secreção (Figura 74D). Os lóbulos da glândula de Duvernoy são 

delimitados por um septo de tecido conjuntivo rico em fibras colágenas (Figura 74B).  As 

células secretoras são unidas através de desmossomas (Figura 74D). 
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Figura 74 – Ultra-estrutura da glândula de Duvernoy de Tomodon dorsatus. A, núcleos de 
forma irregular e oval (N), grânulos de secreção de eletrondensidade média 
(GS2) e fraca (GS3) e grânulos de secreção em coalescência (GSc), (4.500x); 
B, grânulos de secreção fortemente eletrondensos (GS1), grânulos de secreção 
em coalescência (GSc), septos de tecido conjuntivo (S), (6.000x); C, grânulos 
de forte (GS1), média (GS2) e fraca (GS3) eletrondensidade (6.000x); D, 
detalhe dos grânulos de secreção em coalescência (GSc), presença de 
desmossoma (D) e retículo endoplasmástico granular (REG), (36.000x) 
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DISCUSSÃO 
 

 
ANATOMIA DA GLÂNDULA DE DUVERNOY 

 

Características do dente opistóglifo 

 

 A maioria dos acidentes ofídicos é causada por serpentes peçonhentas, as quais 

apresentam dentição proteróglifa ou solenóglifa. Estas serpentes possuem dentes 

especializados para a inoculação da peçonha, que se encontram localizados na região anterior 

da boca do animal, garantindo assim, o sucesso da picada. As serpentes que são desprovidas 

destes dentes diferenciados podem, erroneamente, ser consideradas inofensivas. No entanto, 

estas serpentes também apresentam glândulas capazes de secretar substâncias tóxicas, o que 

lhes faltam são mecanismos capazes de inocular a secreção em seres humanos (FONSECA, 

1949; KLEMMER, 1968). Contudo, diversos acidentes graves têm sido descritos no mundo 

envolvendo este grupo de serpentes, que apresentam dentição áglifa ou opistóglifa. As 

serpentes áglifas não exibem dentes diferenciados para a inoculação da peçonha. Já as 

serpentes de dentição opistóglifa possuem um par de dentes diferenciados, os quais podem 

apresentar ranhura, sulco ou chanfradura, por onde a secreção é conduzida. Mas pelo fato 

destes dentes estarem localizados na região posterior da boca do animal, a inoculação da 

peçonha é rara em seres humanos (FONSECA, 1949).  

 

  Os resultados obtidos em nosso estudo mostraram que os dentes opistóglifos 

apresentam tamanhos diferenciados em relação às espécies analisadas. Em Philodryas olfersii, 

Philodryas patagoniensis, Thamnodynastes strigatus e Tomodon dorsatus os dentes 

opistóglifos são bem maiores do que os dentes maxilares, assim como observado por Kardong 

(1979) em Crotaphopeltis hotamboeia Laurenti, 1768. Os dentes opistóglifos de Oxyrhopus 

guibei e Phimophis guerrini, examinados em nosso estudo, apresentam proporções 

semelhantes aos demais dentes maxilares. Entretanto, os dentes opistóglifos podem ser 

diferenciados através da presença de um sulco com características variáveis de acordo com 

espécie analisada. Em Philodryas olfersii, Philodryas patagoniensis e Thamnodynastes 
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strigatus o sulco é profundo e se estende ao longo de todo o comprimento do dente. Em 

Oxyrhopus guibei o sulco é bem pronunciado, mas termina antes do ápice do dente. Já em 

Phimophis guerrini o sulco é amplo ao logo de toda a extensão do dente. E em Tomodon 

dorsatus o dente opistóglifo o sulco mais superficial, o qual se estende por cerca de 2/3 do 

comprimento do dente. Segundo Kardong (1979; 1980) a presença de sulco ou ranhura 

facilitaria a inoculação da secreção produzida, já que os dentes opistóglifos auxiliam a 

manipulação da presa durante a ingestão da mesma.  

 

 As espécies analisadas da Tribo Philodryadini apresentam hábitos generalistas, ou 

seja, a sua dieta é composta por vários ítens alimentares. As espécies Philodryas olfersii e 

Philodryas patagoniensis subjugam as suas presas por constricção e/ou envenenamento 

(HARTMANN & MARQUES, 2005). Estas serpentes exibem dentes opistóglifos bem 

desenvolvidos e com sulcos profundos, conforme observado em nosso estudo, o que sugere 

sucesso na inoculação da secreção produzida pela glândula de Duvernoy. Já Oxyrhopus guibei 

(Tribo Pseudoboini) também possui hábito generalista, mas utiliza somente a constricção para 

imobilizar as suas presas (ANDRADE & SILVANO, 1996). O dente opistóglifo desta espécie 

tem tamanho equivalente aos demais dentes maxilares, e provavelmente, a sua função está 

relacionada à ingestão da presa propriamente dita e não à sua imobilização, conforme já 

citado por Kardong (1979; 1980). Raros são os dados sobre o hábito alimentar de Phimophis 

guerrini. Abuys (1985) cita que o gênero Phimophis Cope, 1860, provavelmente, se alimenta 

de insetos e larvas. Entretanto, estudos mais recentes como o de Marques et al. (2005), 

informam que a dieta de Phimophis guerrini inclui lagartos e roedores, constituindo assim, 

um hábito generalista. Não há registros sobre o comportamento alimentar, mas a presença de 

um sulco amplo no dente opistóglifo sugere que este esteja relacionado à inoculação da 

secreção da glândula de Duvernoy, seja durante a captura ou no processo de ingestão da presa. 

Os resultados obtidos mostram que os dentes opistóglifos de Tomodon dorsatus são mais 

longos do que os de Thamnodynastes strigatus. Este fato também foi observado por Bizerra 

(1998) e Bizerra et al. (2005) em comparação com outras espécies da Tribo Tachymenini e, 

provavelmente, está relacionado ao hábito moluscófago (especialista) de Tomodon dorsatus, 

favorecendo assim, a captura e ingestão de presas lisas e escorregadias. Esta característica 

também foi relatada por Gallardo (1972) com Tomodon ocellatus Dumeril, Dumeril & 

Bibron, 1854, sendo esta, uma derivação dentro da Tribo em questão. A espécie 

Thamnodynastes strigatus apresenta hábito anurófago (também especialista) (BERNARDE et 

al., 2000; RUFFATO et al., 2003), assim como Tachymenis Wiegmann, 1835 (VELLARD, 
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1955) e subjugam as suas presas por envenenamento, o qual pode tornar-se mais eficiente 

através da presença de um sulco profundo e longo no dente opistóglifo.  

 

 A presença de dentes reposição foi observada nos crânios de Philodryas olfersii e 

Philodryas patagoniensis. Em Thamnodynastes strigatus há indícios sobre a ocorrência deste 

dente de reposição devido a uma pequena depressão de forma circular na região próxima ao 

dente opistóglifo. Martins (1916) também relatou a presença destes dentes em colubrídeos 

opistóglifos. 

 

 Nem todos os colubrídeos que possuem os dentes posteriores aumentados apresentam 

função relacionada à inoculação de secreção produzida pela glândula de Duvernoy, como é o 

caso de Thamnophis elegans vagrans (KARDONG, 1979). Outros colubrídeos áglifos, 

pertencentes a Tribo Xenodontinae, podem apresentar dentes posteriores alongados, como 

Waglerophis merremii Wagler, 1824 e Xenodon neuwiedii Günther, 1865, onde segundo 

Vanzolini et al. (1980), a função destes dentes estaria relacionada com a manipulação e 

perfuração dos pulmões de anfíbios anuros, permitindo a ingestão da presa.  

 

 Contudo, outras espécies de serpentes podem apresentar ranhuras nos demais dentes 

maxilares e/ou palatinos conforme descrito por Jackson & Fritts (1996) em Psammodynastes 

pulverulentus Boie, 1827 e por Underwood (1997) em Ahaetulla Link, 1807 e no elapídeo 

Ophiophagus hannah Cantor, 1836. Deste modo, ressaltamos que nenhum tipo de ranhura foi 

observado nos demais dentes das espécies analisadas em nosso estudo. 

 

 

 

Características da glândula de Duvernoy 

 

 Poucos são os estudos que abordam as características anatômicas ou simplesmente 

macroscópicas da glândula de Duvernoy. E mesmo assim, praticamente não há registros sobre 

as dimensões da glândula em questão. No presente estudo foi constatado que a glândula de 

Duvernoy direita é, na sua maioria, maior do que a esquerda em todas as espécies analisadas. 

Os dados de Barbarini (1998) também sugerem a ocorrência deste fato para Philodryas 

patagoniensis, Micrurus corallinus e Bothrops jararaca. Nos estudos de Salomão (1991), em 

relação aos colubrídeos opistóglifos, foram analisados 30 exemplares de Philodryas olfersii, 
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com cerca de 1200 mm de comprimento, onde o tamanho médio da glândula de Duvernoy foi 

de 10,0 x 5,0 mm. No nosso estudo, os resultados relacionados às dimensões da glândula de 

Duvernoy em relação às dimensões da cabeça de cada espécie analisada, foram apresentados 

em porcentagem, visto que o comprimento rostro-cloacal, o comprimento caudal e, 

consequentemente, as dimensões da cabeça foram variáveis. 

 

 Em nenhuma das espécies analisadas neste estudo foi observada a presença de 

músculos especializados envolvendo a glândula de Duvernoy. Martins (1916) relatou a 

presença do ligamento articulo-maxilar (= quadrato-maxilar, segundo McDowell, 1986) que 

liga a glândula de Duvernoy de Philodryas schotti (= Philodryas patagoniensis) e de 

Erythrolamprus aesculapii, ao bordo anterior do músculo temporal anterior (= músculo 

adductor externus superfialis, segundo Zaher, 1994), com a finalidade de auxiliar a 

inoculação da secreção produzida. Salomão (1991) obteve os mesmos resultados com 

Philodryas olfersii. Contudo, a maioria dos colubrídeos é desprovida de músculos 

compressores associados ao aparelho de veneno (JACKSON, 2003). Mas Kochva & Wollberg 

(1970) e McDowell (1986; 1987) relataram a presença de fibras do músculo adductor 

externus superficialis interligadas à glândula de Duvernoy em Dispholidus e Mehelya Csizi, 

1903, garantindo assim, mais eficiência na inoculação da secreção produzida. 

 

 Os primeiros estudos envolvendo a glândula de Duvernoy de colubrídeos brasileiros 

foram realizados por Martins (1916), que analisou as espécies opistóglifas Philodryas 

patagoniensis e Erythrolamprus aesculapii e por Penteado (1918) que estudou Philodryas 

patagoniensis, Tomodon dorsatus e Thamnodynastes nattereri. As descrições macroscópicas 

realizadas por Penteado (1918) trata da descrição da glândula supra-labial, já que naquela 

época ainda não havia sido descrita a glândula de Duvernoy. Contudo, a localização e os 

caracteres como forma, textura e coloração corroboram os resultados obtidos no presente 

estudo para as referidas espécies. Mais recentemente, Salomão (1991) relatou as 

características macroscópicas da glândula de Duvernoy de Philodryas olfersii, sendo 

equivalente aos resultados obtidos no presente estudo com a mesma espécie. 
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MORFOLOGIA DA GLÂNDULA DE DUVERNOY 

 

 A descrição histológica da glândula de Duvernoy realizada por Penteado (1918) em 

Philodryas patagoniensis, Tomodon dorsatus e Thamnodynastes nattereri, e reconhece duas 

porções distintas, a anterior e a posterior, de uma mesma glândula, a supra-labial. O autor se 

refere a uma porção especializada, constituída por células seromucosas, a qual corresponde, 

morfologicamente, a glândula de Duvernoy. 

 

 Ao analisarmos os cortes histológicos deste estudo, notamos a ocorrência de uma 

relação entre a glândula supra-labial e a glândula de Duvernoy, ou seja, quanto mais 

desenvolvida é a glândula supra-labial, menos desenvolvida é a glândula de Duvernoy, sendo 

a relação inversa também verdadeira. A glândula de Duvernoy mais desenvolvida foi a da 

Tribo Phylodriadini, onde se observou a predominância de túbulos secretores serosos e um 

sistema de ductos excretores bem ramificados. Zicavo (1927) e Bloom & Fawcett (1968) 

descreveram a presença de túbulos secretores que desembocam nos ductos excretores 

principal e secundários, os quais geralmente são revestidos por um epitélio constituído por 

células mucosas, de acordo com os estudos de Gabe & Saint-Girons (1969). A glândula de 

Duvernoy da Tribo Pseudoboini, principalmente em Oxyrhopus guibei, apresentou a glândula 

de Duvernoy pouco desenvolvida quando comparada a supra-labial, a qual envolve 

praticamente toda a glândula de Duvernoy. Na Tribo Tachymenini a glândula de Duvernoy 

também é bem desenvolvida embora apresente poucos e pequenos ductos excretores no 

interior da glândula. Gygax (1971) caracterizou o ducto principal da glândula de Duvernoy de 

Natrix tesselata como pequeno, sugerindo o seu término próximo aos dentes maxilares. 

 

 Uma importante característica da glândula de Duvernoy é o modo pelo qual, esta 

armazena a secreção produzida. Em todas as espécies analisadas neste estudo, foi 

demonstrado que os túbulos secretores apresentam uma luz de tamanho variável, na qual pode 

se observar, algumas vezes, a presença de um conteúdo acidófilo (secreção). A secreção da 

glândula de Duvernoy é, em grande parte, armazenada no citoplasma das células secretoras. 

Já as serpentes peçonhentas, as quais são providas de uma glândula de veneno, armazenam a 

sua peçonha em condição extracelular (ZAGO, 1971). O epitélio dos túbulos-alveolares 

secretores da glândula de veneno de Bothrops jararaca pode, dependendo do estado de 

alimentação, apresentar pregas epiteliais, sugerindo assim, um possível aumento do diâmetro 
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da luz destes túbulos-alveolares, o que resultaria em uma maior e mais especializada 

capacidade de armazenamento da peçonha (BARBARINI, 1998). Considerando ainda, que os 

viperídeos são dotados de músculos compressores da glândula de veneno, o processo de 

inoculação, torna-se então mais eficaz (JACKSON, 2003). Salomão (1991) demonstrou em 

seu estudo que a liberação da secreção produzida pela glândula de Duvernoy de Philodryas 

olfersii ocorre somente após uma série de protrações maxilares. Logo, a liberação da secreção 

a partir do citoplasma, ocorre no momento da mordida, não havendo deste modo,  o 

armazenamento prévio da secreção. 

  

 

HISTOQUÍMICA DA GLÂNDULA DE DUVERNOY 

 

 De acordo com os resultados histoquímicos a glândula de Duvernoy pode ser 

classificada em quatro tipos distintos, conforme dados apresentados no Quadro 5, segundo 

Gabe & Saint Giron (1969). Baseado neste estudo foi possível classificar a glândula de 

Duvernoy de Philodryas olfersii, Philodryas patagoniensis, Phimophis guerrini, 

Thamnodynastes strigatus e Tomodon dorsatus em seromucosa. Estes resultados confirmam 

os estudos de Zago (1971) com Philodryas patagoniensis e de Salomão com Philodryas 

olfersii, Somente a glândula de Oxyrhopus guibei apresentou características de uma glândula 

mucoserosa. Este dado difere dos resultados apresentados por Lisle (1982) e por Sleypen 

(1984), que apresentaram uma tabela baseada na classificação de Taub (1967), onde se 

distinguem três tipos de glândula de Duvernoy. São elas: mista, serosa e puramente serosa. 

Este último foi descrito apenas para Dispholidus typus, onde a superfície secretora e o espaço 

de estocagem são enormes. De acordo com os autores acima citados, a glândula de Duvernoy 

de Oxyrhopus é classificada como serosa, assim como a de Philodryas e Tomodon. 

Entretanto, estes estudos não apresentam informações sobre a espécie, apenas descrevem 

resultados obtidos nos referidos gêneros. Apenas Taub (1967) cita que os seus resultados 

foram obtidos com a espécie Oxyrhopus petola Linnaeus, 1758 e Philodryas schotti 

(=Philodryas patagoniensis). Um outro ponto que não está claro nos estudos de Lisle (1982) e 

Sleypen (1984) se refere às estruturas utilizadas para a classificação da glândula de Duvernoy, 

ou seja, se foram consideradas apenas as características dos túbulos secretores ou estes foram 

analisados juntamente com os ductos excretores da glândula de Duvernoy. Este fato, segundo 

Salomão (1991) pode ser responsável por diferenças observadas na literatura. 
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 A presença de mucopolissacarídeos ácidos foi evidenciada na glândula supra-labial de 

todas as espécies de colubrídeos analisadas neste estudo. Este fato sugere se tratar de uma 

glândula de natureza mucosa, o que corrobora o estudo de Costa et al. (1980) que 

descreveram a presença de forte positividade ao Alcian Blue pH 2,5 em células mucosas e 

mucoserosas de Mastigodryas bifossatus bifossatus. A presença de grânulos de secreção PAS 

reativos nos ductos excretores foi relatada por Kochva & Gans (1970) em colubrídeos 

opistóglifos. Este fato e uma forte positividade ao epitélio de revestimento dos ductos 

excretores de todas as serpentes analisadas também foi observado no presente estudo. 

 

A fraca positividade ao PAS observada nos túbulos secretores da glândula de 

Duvernoy de Philodryas olfersii e Philodryas patagoniensis se deve à presença de glicogênio, 

que foi confirmado após a reação PAS + Amilase Salivar. Os ductos excretores, no entanto, 

continuaram reativos indicando a presença de mucopolissacarídeos neutros. Zago (1971) 

evidenciou reações positivas nas glândulas supra-labial e de Duvernoy em Philodryas 

patagoniensis mesmo após tratamento com amilase salivar, assim como Renner & Sabóia-

Morais (2000) que também descreveram estas células reativas na glândula de Duvernoy de 

Clelia plumbea. Salomão (1991) não detectou a presença de glicogênio em seu estudo com 

Philodryas olfersii, e os mesmos resultados foram relatados por Costa et al. (1980) em seu 

estudo com Mastigodryas b. bifossatus e por Kochva & Gans (1970) em Natrix tessellata, 

Spalerosophis cliffordi, Dispholidus typus e Natrix natrix. 

 

 A metacromasia observada nos ductos excretores de Phimophis guerrini indica a 

presença de grupamentos ácidos, como a sialomucina, evidenciados por Zago (1971) em 

células mucosas e mucoserosas das glândulas labiais (inferior e superior) e de Duvernoy de 

Philodryas patagoniensis e outros colubrídeos áglifos. 

 

 A presença de células argirófilas nos túbulos secretores de Philodryas olfersii e 

Philodryas patagoniensis também foi observado em Clelia plumbea por Renner & Sabóia-

Morais (2000). Este fato indica a presença de células que possuam grânulos ricos em enzimas.  

 

 A presença acentuada de proteínas nos túbulos secretores de Philodryas olfersii e 

Philodryas patagoniensis, discreta em Phimophis guerrini, Tomodon dorsatus e 

Thamnodynastes strigatus e a reação negativa em Oxyrhopus guibei, deve estar relacionada ao 

hábito alimentar de cada espécie, assim como o modo pelo qual subjugam as suas presas. Das 
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seis espécies analisadas, quatro apresentam hábito generalista. Destas, a espécie Oxyrhopus 

guibei (Tribo Pseudoboini) é a única que subjuga as suas presas apenas por constricção, como 

já foi citado anteriormente, alimentando-se de pequenos lagartos e roedores (ANDRADE & 

SILVANO, 1996). Philodryas olfersii e Philodryas patagoniensis (Tribo Philodryadini) 

utilizam a constricção e/ou o envenenamento, ingerindo anfíbios anuros, lagartos, serpentes, 

aves e roedores que podem, ocasionalmente, causar danos à serpente (HARTMANN & 

MARQUES, 2005). Duas espécies (Tribo Tachymenini) apresentam hábito especialista, 

podendo ter uma dieta restrita a uma determinada espécie ou podem apresentar preferências 

frente a uma presa predominante. O colubrídeo Tomodon dorsatus (moluscófago) utiliza 

adaptações presentes na mandíbula para subjugar as suas presas (BIZERRA et al. 2005) e 

Thamnodynastes strigatus utiliza o envenenamento para imobilizar as suas presas e evitar 

situações de perigo, visto que se alimentam de anfíbios anuros, que podem inflar os pulmões 

durante o processo de captura dificultando assim, a ingestão do mesmo (Bernarde et al., 

2000). Não há dados sobre o comportamento alimentar em relação à espécie Phimophis 

guerrini (Tribo Pseudoboini). Entretanto, o estudo mais recente indica uma dieta constituída 

por lagartos e roedores (MARQUES et al. 2005). 

 

  Taub (1967) relatou que a glândula de Duvernoy com características mucoserosas 

ocorre em serpentes que subjugam as suas presas por constricção; e as seromucosas 

evidenciam o processo de envenenamento das presas.  Estes dados corroboram os resultados 

observados neste estudo. A glândula de Duvernoy de Oxyrhopus guibei (Tribo Pseudoboini) 

apresenta forte reatividade ao PAS + Alcian Blue (pH 2,5), sugerindo uma glândula de 

natureza mucosa, ou seja, desprovida de substâncias tóxicas. As espécies Tomodon dorsatus e 

Thamnodynastes strigatus (Tribo Tachymenini) revelam uma glândula de Duvernoy PAS + 

Alcian Blue (pH 2,5) reativa e ainda, apresenta uma fraca positividade para a presença de 

proteínas, o que provavelmente é suficiente para imobilizar as presas facilitando o processo de 

digestão das mesmas. A glândula de Duvernoy de Philodryas olfersii e Phylodryas 

patagoniensis (Tribo Philodryadini) é caracterizada por evidenciar uma forte positividade a 

proteínas, além de reatividade ao PAS + Alcian Blue (pH 2,5), o que revela uma glândula 

seromucosa. Deste modo, garante o sucesso na imobilização das presas, impedindo que estas 

utilizem táticas defensivas perigosas à serpente, independente do uso da constricção. 
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ULTRA-ESTRUTURA DA GLÂNDULA DE DUVERNOY 

 

 Alguns estudos têm esclarecido o mecanismo de secreção da glândula de veneno das 

serpentes peçonhentas como os de Klauber (1956), De Lucca et al. (1974), Kochva (1978; 

1980), Bdolah (1979), Salomão (1991), entre outros. Entretanto, pouco se conhece sobre o 

mecanismo de secreção da glândula de Duvernoy dos colubrídeos opistóglifos. 

 

 Na glândula de Duvernoy de todas as espécies analisadas pode ser observada a 

presença de células ricas em retículo endoplasmático granular, indicando assim, atividade de 

síntese de proteínas para exportação. As mitocôndrias também foram abundantes nas células 

secretoras, sendo estas, uma forma estável de armazenamento de energia, para ser utilizada 

nas atividades celulares que envolvem gastos de energia (JUNQUEIRA & CARNEIRO, 

1985; GARTNER & HIATT, 1999; KERR, 2000).  

 

 A presença de estruturas juncionais como, interdigitações e desmossomas, foram 

evidenciadas entre as células secretoras da glândula de Duvernoy. As interdigitações são 

reentrâncias e prolongamentos da membrana celular, responsáveis pela adesão entre as 

células, além de aumentarem a superfície de contato entre as mesmas, facilitando as trocas 

entre a célula e o meio extracelular. Os desmossomas são facilmente reconhecidos por 

pequenas regiões eletrondensas localizadas entre as células, promovendo a adesão entre elas 

(JUNQUEIRA & CARNEIRO, 1983; JUNQUEIRA & CARNEIRO, 1985). 

 

 A glândula de Duvernoy dos colubrídeos, assim como a glândula de veneno dos 

viperídeos e elapídeos são classificadas como uma glândula exócrina, ou seja, as células 

secretoras liberam os seus produtos através de um sistema de ductos excretores (KOCHVA et 

al. 1980; GARTNER & HIATT, 1999). 

 

 Os resultados obtidos neste estudo mostram, em todas as espécies analisadas, um 

esgotamento do citoplasma frente à presença de grânulos de secreção, o que indica segundo 

Salomão (1991), o estado de alimentação da serpente. Deste modo, ressaltamos que nenhum 

dos animais utilizados para o estudo ultra-estrutural foi alimentado e/ou participou do 

processo de extração de secreção. Yoshie et al. (1982) evidenciaram que a liberação dos 

grânulos de secreção, presentes no citoplasma das células, dos túbulos secretores da glândula 
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de Duvernoy de Rhabdophis tigrinus, ocorre através do processo de exocitose. Salomão 

(1991) também observou este processo em Philodryas olfersii e Sibynomorphus mikanii 

Schlegel, 1837, ao examinar exemplares recém-alimentados e após um jejum prolongado. 

 

 As glândulas de Duvernoy de Philodryas olfersii e Philodryas patagoniensis 

apresentam características ultra-estruturais muito semelhantes entre si. As células dos túbulos 

secretores exibem, predominantemente, no seu interior, grânulos fortemente eletrondensos, 

indicando se tratar de grânulos de secreção serosa. Enquanto que, as células dos ductos 

excretores mostram grânulos de eletrondensidade variável, caracterizando assim, o caráter 

mucoso destas células. Em Oxyrhopus guibei só foram observados grânulos de secreção de 

média e fraca eletrondensidade, assim como em Thamnodynastes strigatus. No entanto, as 

células secretoras de cada espécie apresentam características próprias, sugerindo a ocorrência 

de secreções de diferentes componentes químicos. A espécie Tomodon dorsatus mostrou a 

predominância de grânulos fracamente eletrondensos, demonstrando uma natureza mucosa 

para a secreção produzida. Os tipos de grânulos encontrados no citoplasma das células 

secretoras da glândula de Duvernoy estão associados à dieta da serpente. Contudo, podemos 

notar que a característica serosa presente na glândula de Duvernoy de Philodryas olfersii e 

Philodryas patagoniensis justifica as reações descritas em acidentes ofídicos envolvendo 

seres humanos, segundo os relatos de Salomão & Di-Bernardo (1995), Martins (1916), 

Nickerson & Henderson (1976); Silva & Buononato (1983/84), Kuck & Jesberger (1993), 

Nishioka & Silveira (1994), Ribeiro et al. (1994), Araújo & Dos-Santos (1997) e Ribeiro et al. 

(1999). Deste modo, a continuidade de estudos com a secreção de colubrídeos opistóglifos é 

necessária para um melhor conhecimento da toxicidade da glândula de Duvernoy e, em 

particular de Thamnodynastes strigatus, que embora apresente ultra-estruturalmente, grânulos 

de secreção de fraca e média eletrondensidade, as reações histoquímicas revelam um caráter 

mais tóxico, quando comparado a Oxyrhopus guibei e Phimophis guerrini. O mesmo pode ser 

observado em relação aos acidentes ofídicos envolvendo Thamnodynastes strigatus e 

Oxyrhopus guibei, já que não há relatos de acidentes com Phimophis guerrini. 
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CONCLUSÕES 
 
 
 
 

 Todas as espécies analisadas apresentaram dente opistóglifo com sulco, o qual exibe 

variação na morfologia externa de acordo com a espécie e o hábito alimentar; 

 

 Os dados biométricos mostraram que a glândula de Duvernoy direita é, na sua 

maioria, maior do que a esquerda nas espécies analisadas neste estudo; 

 

 Não foram observados músculos compressores recobrindo a glândula de Duvernoy; 

em todas as espécies foi constatada apenas a presença do ligamento quadrato-maxilar, o 

qual comunica a glândula de Duvernoy ao músculo adductor externus superficialis; 

 

 Morfologicamente a glândula de Duvernoy é constituída por túbulos secretores e 

ductos excretores, onde pode ser observado um ducto principal e outros secundários, 

intensamente ramificados ou não, dependendo da espécie analisada; 

 

 As glândulas de Duvernoy das espécies analisadas neste estudo foram classificadas 

como seromucosas, com exceção a da espécie Oxyrhopus guibei que apresentou 

características de uma glândula mucoserosa, de acordo com os resultados 

histoquímicos; 

 

 Os túbulos secretores da glândula de Duvernoy de Philodryas olfersii e Philodryas 

patagoniensis foram positivos para a presença de proteínas, o que garante uma 

toxicidade maior à referida glândula. Este fato deve estar relacionado ao hábito 

alimentar da espécie, assim como pelo modo que subjugam as suas presas; 

 

 Os ductos excretores da glândula de Duvernoy, assim como os túbulos secretores da 

glândula supra-labial de todas as espécies analisadas, foram positivos para a presença de 

mucopolissacarídeoa ácidos e neutros, o que caracteriza a natureza exclusivamente 

mucosa destas estruturas; 
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 Os resultados ultra-estruturais evidenciaram que os grânulos de secreção presentes no 

citoplasma das células secretoras da glândula de Duvernoy podem ser classificados em 

quatro tipos distintos em relação à eletrondensidade; 

 

 Em Philodryas olfersii e em Philodryas patagoniensis foi constatado a 

predominância de grânulos fortemente eletrondensos, o que indica uma maior 

toxicidade da secreção; Oxyrhopus guibei e Thamnodynastes strigatus revelam a 

presença de grânulos de média e fraca eletrondensidade, porém com características 

próprias. E em Tomodon dorsatus foi observado a predominância de grânulos 

fracamente eletrondensos.  

 

 As reações histoquímicas juntamente com os resultados ultra-estruturais 

demonstraram que a secreção produzida pela glândula de Duvernoy das espécies 

Philodryas olfersii e Philodryas patagoniensis (Tribo Philodryadini) pode ser 

considerada de toxicidade alta, em comparação com as outras espécies de colubrídeos 

opistóglifos analisadas no presente estudo. Este fato justifica as reações descritas nos 

relatos de acidentes ofídicos envolvendo estas serpentes. No entanto, outros estudos são 

necessários para caracterizar a secreção produzida por Thamnodynastes strigatus, que 

embora apresente ultra-estruturalmente, grânulos de secreção de fraca e média 

eletrondensidade, as reações histoquímicas revelam um caráter mais tóxico, quando 

comparado a Oxyrhopus guibei e Phimophis guerrini. O mesmo pode ser observado em 

relação aos acidentes ofídicos envolvendo Thamnodynastes strigatus e Oxyrhopus 

guibei, já que não há relatos de acidentes com Phimophis guerrini. 
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