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O MOCÓ ( K er odon r upes t r is )  W ied ( 1 8 2 0 )  

 
Fonte:  fotografado por  Moacir  Franco de Oliveira,  CEMAS , ES AM, RN –  Bras il -  2001 

 

“É  es cur o e f r io o mundo em que f icamos , quando não abr imos  os  

olhos  ín t imos  do es pír i t o par a a f lama ín t ima da nat ur ez a”. 

F echner  

 
 

 



R E S U MO 

 

Z OGNO, M. A. As pect os  r epr odut ivos  da f êmea de mocó ( K er odon r upes t r is ) :  
anális e bioquímica dos  líquidos  fetais  e caracter ização colpocitológica do ciclo es tral. 
[Reproductive aspects  of the mocó female (Kerodon rupes tr is ):  fetal fluids  biochemis try 
and character ization of the es trous  cicle by vaginal cytology]. 2002. 64 f. T ese 
(Doutorado em Anatomia dos  Animais  Domés ticos ) -  Faculdade de Medicina Veter inár ia e 
Z ootecnia, Univers idade de S ão Paulo, S ão Paulo, 2002. 
 

Foram utilizados  10 s is temas  genitais  femininos  de mocós  (Kerodon rupes tr is ) para 

es tabelecer parâmetros  de referência relativos  à osmolar idade, pH, cálcio, fós foro, uréia, 

creatinina, glicose e proteínas  totais . Os  animais  foram cr iados  em cativeiro no CEMAS  

(Centro de Cr iação de Animais  S ilves tres ), Mos s oró –  RN. As  fêmeas  es tavam da metade 

(30-45 dias ) para o final da ges tação (65-70 dias ).  As  bolsas  amnióticas  e alantoideanas  

foram puncionadas  individualmente para colheita dos  líquidos  fetais , que foram 

centr ifugados  e analisados  pos ter iormente. Para o líquido amniótico, as  concentrações  

médias  em mg/dl foram:  glicose =  45,87 ± 22,38;  cálcio =  6,31 ± 1,24;  fós foro =  1,64 ± 

0,72;  creatinina =  0,45 ± 0,12;  uréia =  34,03 ± 5,96;  proteínas  totais  =  31,24 ± 16,67. 

Para o líquido alantoideano, as  concentrações  médias  em mg/dl foram:  glicose =  59,17 ± 

10,85;  cálcio =  5,58 ± 0,59;  fós foro =  1,27 ± 0,73;  creatinina =  0,38 ± 0,38;  uréia =  

31,49 ± 2,28;  proteínas  totais  =  30,70 ± 18,39. Foram observadas  pequenas  oscilações  

entre as  concentrações  dos  parâmetros  bioquímicos  do fluido amniótico e alantoideano. 

Es tas  concentrações  são determinadas , provavelmente, pela atividade metabólica 

materno- fetal. Para os  es tudos  colpocitológicos  foram utilizadas  8 fêmeas , s exualmente 

maduras , mantidas  em cativeiro s ob condições  climáticas  tropicais .  Foram realizados  

es fregaços  vaginais  a cada 72 horas , durante 40 dias . Os  animais  mos traram ciclo 

polies tral contínuo, com duração média de 24,25 ± 3,99 dias , não havendo por tanto 

sazonalidade. Durante o proes tro houve prevalência de células  super ficiais  anucleadas , 

intermediár ias  e parabas ais . A fase de es tro apresentou índices  s ignificativamente mais  

altos  de células  super ficiais  anucleadas  e aus ência de leucócitos . Alto índice de células  

intermediár ias  foi observado no metaes tro, com abundância de leucócitos  e vacúolos  

citoplasmáticos  (células  de Foam). O anes tro mos trou índices  s ignificativamente mais  

altos  de células  parabas ais  quando comparados  com as  outras  fas es  do ciclo. Os  

leucócitos  apareceram em número reduzido. 

 

Palavras -chave:  Kerodon rupes tr is . Ciclo es tral animal. L íquido fetal animal. B ioquímica. 

Citologia vaginal. 

 
 



AB S T R ACT  

 

Z OGNO, M. A R epr oduct ive as pect s  of  t he mocó f emale ( K er odon r upes t r is ) :  fetal 
fluids  biochemis try and character ization of the es trous  cicle by vaginal cytology. 
[As pectos  reprodutivos  da fêmea de mocó (Kerodon rupes tr is ):  análise bioquímica dos  
líquidos  fetais  e caracter ização colpocitológica do ciclo es tral]. 2002. 64 f. T ese 
(Doutorado em Anatomia dos  Animais  Domés ticos ) -   Faculdade de Medicina Veter inár ia 
e Z ootecnia, Univers idade de S ão Paulo, S ão Paulo, 2002. 
 

T he aim of the present work was  to s tudy some reproductives  aspects  of mocó female 

(Kerodon rupes tr is ), by as ses ment of the following parameters :  cer tain biochemical 

character is tics  of fetal fluids  and character ization of the es trous  cycle by exfoliative 

colpocytology. I n order  to es tablish the levels  of the following parameters :  os molar ity, 

pH, calcium, phos phorous , total protein, urea, creatinina, glycos e, presents  in the 

amniotic and allantoic fetal fluids , 10 genital s ys tems  of mocós  were sampled (ges tation 

=  30-45 and 65-70 days ). T he amniotic and allantoic s acs  were punctured and the fetal 

fluid obtained for  pos ter ior  analys is .  I t was  observed the following concentrations  

(mg/ml) in the amniotic fluid:  glycose=  45,87 ± 22,38;  calcium =  6,31 ± 1,24;  

phosphorus  =  1,64 ± 0,72;  creatinine =  0,45 ± 0,12;  urea =  34,03 ± 5,96;  total protein 

=  31,24 ± 16,67. I n the allantoic fluid the concentrations  were:  :  glycose =  59,17 ± 

10,85;  calcium =  5,58 ± 0,59;  phosphorous  =  1,27 ± 0,73;  creatine =  0,38 ± 0,38;  urea 

=  31,49 ± 2,28;  total protein =  30,70 ± 18,39. Res ults  obtained from the analis ys  of the 

compos ition of fetal fluids  s howed small oscillations  between the amniotic and the 

allantoic fluids . T heir  concentrations , probably, are determined by the materno- fetal 

metabolic activity. Colpocytology s tudies  were realized us ing 8 adult females  kept in 

captivity, in climatologic conditions  of humid tropic. Vaginal smears , prepared by means  

of swabs , were made each 72 hours , dur ing 40 days . Animals  showed a polyes trus  

continuos  cycle (on an average 24,25 ± 3,99 days ), so no sazonality was  observed. 

Dur ing proes trus  phase the exfoliative ar rangement s howed high frequency of anucleated 

super ficial, intermediate and parabasal cells ,  respectively. Oes trus  phas e had elevated 

rates  of super ficial cells  (both anucleated and nucleated) and absence of leukocytes . I n 

the metes trus  phas e it was  found highes t indices  of intermediate cells  and increas e of 

leukocytes . Dur ing the anes trus  phase the predominant cells  type was  parabasal, and 

leukocytes  were reduced. 

 

Key words :   Kerodon rupes tr is . Es trous  cycle. Fetal fluids . B iochemis try. Vaginal 

cytology. 



 

L I S T A DE  AB R E VI AT U R AS  E  S I GL AS  

 

 

µM/ml –  micromolar  por  mili litro 

AT P -  adenos ina tr ifos fato 

CEAH –  células  epiteliais  amnióticas  humanas  

CEMAS  -  Centro de Multiplicação de Animais  S ilves tres  

ES AM –  Es cola S uper ior  de Agr icultura de Mos soró 

FA  -  fluido amniótico 

FAL -  fluido alantoideano 

mg/dl -  miligramas  por  decilitro (100 milil itros ) 

mOs m/L -  milios mol por  litro 

RN –  Rio Grande do Nor te 

T GF â –  fator  de cres cimento trans formado (trans forming growth factor ) 
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1  I NT R ODU ÇÃO 

 

A utilização de fontes  renováveis  de alimentação desempenham importante papel 

no sus tento de uma população em crescimento contínuo, pr incipalmente no mundo atual 

com limitados  recursos . Nas  regiões  tropicais  e s ub-tropicais  do nos so planeta, animais  

s ilves tres  cons tituem uma fonte natural e renovável de alimentos , que é usada pelas  

populações  locais  de baixa renda, e por  indígenas  (VON RI CHT ER, 1979).  

Os  seres  humanos  tornaram-se incr ivelmente dependentes  de plantas  e animais  

domes ticados  como fontes  de alimentação. Es ta dependência tem levado, 

par ticularmente o mundo desenvolvido, a ignorar  a importância que as  es pécies  

s ilves tres  des empenham na nutr ição humana, em especial nas  populações  menos  

desenvolvidas . Em muitas  par tes  da Amér ica Latina os  animais  s ilves tres  são a maior  

fonte de alimentos  para populações  locais . Parece evidente que os  velhos  padrões  de 

interações  entre humanos  e a vida s ilves tre, não podem continuar  através  des te século 

sem que s ej am des envolvidos  novos  caminhos  de cons ervação, colheita e uso de animais  

s ilves tres . Caso contrár io, a população da Amér ica Latina s erá pr ivada de s ua r ica fauna 

(REDFORD;  ROBI NS ON, 1991). 

No planeta ex is tem cerca de 1,4 milhão de organis mos  j á descr itos , dos  quais  

mais  de 10%  vivem no Bras il. Es te importante acervo em divers idade cons titui- se em 

patr imônio único no mundo (MI T T ERMEI R, 1992). 

As s im s endo, o meio ambiente e os  seres  vivos  têm s ido alvo de preocupações  

dos  pesquisadores  que desenvolvem s eus  trabalhos  no s entido de preservar  e evitar  que 

muitas  es pécies  caminhem para a extinção. O us o inadequado dos  recursos  naturais  pelo 

homem altera o ecos s is tema, e geralmente é a causa de ameaças  à fauna selvagem das  

flores tas  tropicais . A cr iação de alguns  animais  s ilves tres  em cativeiro vis a, não s ó, a 

repos ição dos  animais  em seus  habitats  naturais  procurando uma alternativa para 

cons ervação de espécies , mas  também vis lumbra a pos s ibilidade de exploração des tes  

roedores  como fonte de proteína animal para populações  de baixa renda (GI ANNONI , 

1992).  
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Os  r oedor es  representam cerca de um terço do número total das  es pécies  de 

mamíferos  (WEI R;  ROWLANDS , 1973). Largamente dis tr ibuídos  com suces so em vár ios  

ambientes  do planeta, nes ta ordem de animais  são conhecidas  mais  formas  (cerca de 

6.400) do que em qualquer  outra dos  mamíferos  (EI S EMBERG, 1989). 

 

1.1   S I S T EMÁT I CA DO MOCÓ (Kerodon rupes tr is )  

 

S egundo Car leton (1984), a recente dis tr ibuição dos  roedores  no planeta é 

vir tualmente cos mopolita, com exceção da Antár tica, Nova Z elândia e algumas  ilhas  

ár ticas  e oceânicas . Algumas  espécies , por  s erem comensais  com humanos , foram 

introduz idas  pelo mundo de acordo com a migração do homem. 

Os  mocós  per tencem à seguinte clas s ificação zoológica:  

(S T ORER;  US I NGER, 1971) 

FI LO                       -  Cordata 

S UBFI LO                 -  Ver tebrata (animais  com coluna ver tebral) 

S UPERCLAS S E         -  Gnathos tomata (ver tebrados  com mandíbulas ) 

CLAS S E                   -  Mammalia (mamíferos ) 

S UBCLAS S E             -  T her ia (mamíferos  avançados ) 

I NFRACLAS S E          -  Euther ia (mamíferos  placentár ios ) 

ORDEM                   -  Rodentia (roedores ) 

(CARLET ON, 1984) 

S UBORDEM             -  Hys tr icognathi 

I NFRAORDEM         -  Caviomorpha 

S UPERFAMÍ LI A      -  Cavioidea 

(MOOJEN, 1952) 

FAMÍ LI A                 -  Caviidae 

S UBFAMÍ LI A          -  Caviinae 

GÊNERO                 -  Kerodon (mocós ) 
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1.2  DI S T RI BUI ÇÃO GEOGRÁFI CA 

 

A família CAVI I DAE encer ra um grupo de pequenos  roedores  encontrados  s omente na 

Amér ica do S ul. De acordo com Lacher  Jr . (1981), os  mocós  podem s er  encontrados  nos  

es tados  do Nordes te e nor te de Minas  Gerais , porém habitam preferencialmente a 

caatinga do s emi-ár ido do nordes te bras ileiro (F igura 1). 

 

 
F igur a 1  –  Nordes te bras ileiro 

(LACHER JR.,  1981) 
 

2  R E VI S ÃO DA L I T E R AT U R A 

 

O mocó (Kerodon rupes tr is ) é um roedor  que apresenta algumas  peculiar idades . 

 

2.1   BI OLOGI A DO MOCÓ (Kerodon rupes tr is ) Wied (1820) 

 

S ão animais  que pos suem grande divers idade, adaptando-se fis iologicamente aos  

mais  var iados  tipos  de climas  e altitudes . Caracter izam-se como mamíferos  ter res tres ;  

herbívoros , de formas  e tamanhos  var iados ;  diversos  tipos  de placentação e dentição 

desprovida de caninos , como mos tra o crânio do gênero cor relato Cavia aperea (Figura 

2). 
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F igur a 2  – Crânio de Cavia aperea  

(EI S ENBERG, 1989) 
 

Em função dis to, podem se apres entar  como arbor ícolas , rupícolas  e ter r ícolas . 

Pos s uem apenas  três  dedos  nos  membros  pos ter iores , e cauda completamente atrofiada 

(MOOJEN, 1952). 

Dentro da s ubfamília CAVI I NAE es tão quatro gêneros :  Kerodon, Galea, Cavia e 

Microcavia. Es te grupo inclui pequenos  animais  tipificados  como domés ticos , a exemplo 

da cobaia, ou porquinho da Í ndia (Cavia porcellus ). Geralmente vivem em pequenas  

colônias  feitas  em buracos  na ter ra, ou us am cavidades  nas  bordas  das  rochas . Pos suem 

hábitos  gregár ios  e diurnos  (CRANDALL, 1964). 

Ao gênero KERODON pertencem os  mocós , Kerodon rupes tr is  que se as s emelham 

muito aos  gêneros  Cavia e Galea. Pos suem habitat mais  especializado em relação às  

outras  formas  de caviinaes . Des de o per íodo Pleis toceno, eles  têm es tado res tr itos  à 

região do semi-ár ido da caatinga do nordes te bras ileiro, onde es tão rochas  graníticas  que 

lhes  servem de refúgio, quando ameaçados  pelos  predadores . S ão excelentes  saltadores  

escalando rochas  e galhos  de árvores , onde se alimentam de suas  folhas , diferentemente 

de outros  caviinaes  que são ter res tres  e comem relva (LACHER JR.,  1981) (Figura 3). 

 



17 

 
F igur a 3  –  Mocó sobre tronco de árvore 

Fonte:  fotografado por  Moacir  Franco de Oliveira, CEMAS , ES AM, RN – Bras il -  2001 

 

Apres entam o dorso cinza claro e a par te pos ter ior  das  coxas  cas tanho-

fer ruginos o. Os  adultos  medem aprox imadamente 40 cm e podem pesar  até 1 

quilograma de pes o vivo. As  patas  s ão dotadas  de coxins  calos os  pouco excedidos  pelas  

unhas  r ígidas  que lhes  dão habilidade para galgar  s uperfícies  pedregosas  e troncos  de 

árvores . Eles  procuram abr igo nas  j unturas  das  pedras  ou s ob elas . S aem à tarde ou à 

noite em bus ca de alimento. Comem folhas  da vegetação ras teira, dos  inter s tícios  das  

pedras  ou sobem em árvores  para colher  os  brotos  nas  pontas  dos  galhos . 

S urpreendidos , atiram-se ao chão e desaparecem com grande rapidez. Os  ser tanej os  que 

apreciam sua carne, imitam- lhes  o as sobio agudo para atraí- los . S ão facilmente 

domes ticáveis  afeiçoando–se às  pes soas  (MOOJEN, 1952). Es tes  animais  es tão suj eitos  à 

intensa ação de caçadores , pelo s eu tamanho e carne s aboros a muito apreciada pela 

população rural,  além da região es tomacal que é utilizada na produção de queij o. 
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A longevidade do mocó em cativeiro é de cerca de 11 anos , apresentando 

comportamento s ocial e formação de grupos  familiares  (ROBERT S ;  MALI NI AK;  DEAL, 

1984;  PI NHEI RO;  ANDRADE;  CUNHA, 1989). 

 

2.1.1  P adr ões  de Compor t ament o S exual  

 

No mocó, o ges to sexual mais  comum é o naso-anal. O macho cheira a área 

vaginal da fêmea e, com freqüência, cheira também a área anal, pr incipalmente quando 

elas  es tão próx imas  do per íodo do es tro. Um comportamento complexo é observado só 

no mocó:  há uma “circulação” do macho ao redor da fêmea, que permanece quieta e 

submis s a, como mos tra a figura 4 de A-D. Logo após , es te comportamento preliminar , o 

macho realiza a monta, com múltiplas  intromis sões  de cur ta duração e uma única 

ej aculação (LACHER JR., 1981) (Figura 4E). 

 

F igur a 4  –  Padrão de comportamento de cópula do mocó (LACHER JR., 1981)  

                          Modificações , adaptações  e ar te final por  Z OGNO, 2002. 
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S egundo Pinheiro, Andrade e Cunha (1989) com dados  referentes  a 1985, o mocó 

tem um per íodo médio de ges tação de 65 ± 1,34 dias , número médio de filhotes  1,28 ± 

0,09, peso médio da matr iz  pós  par to 724,73 ± 13,08 g e 6,89%  de abor tos . Foi citado 

também um dado cur ioso:  um percentual maior  no nascimento de fêmeas  =  68,97%  em 

relação aos  machos  =  31,03% . Além dis to, nes te proj eto foi relatada a ocor rência de alta 

taxa de mortalidade, devido às  br igas  entre os  animais  em cativeiro. 

Es tes  dados  não concordam com Lacher Jr . (1981) e com os  dados  de Rober ts , 

Maliniak e Deal (1984), que obtiveram um per íodo de ges tação de 75,9 dias , não 

havendo diferença na porcentagem de nascimentos  de machos  e fêmeas .  

Devido aos  seus  cruzamentos  contínuos , os  mocós  produzem no máximo 5 

filhotes  ao ano. Nas cimentos  e concepções , nes tas  colônias  em cativeiro, ocor reram em 

todos  os  mes es  do ano, suger indo não haver  sazonalidade. 

 

2.1.2  P adr ão de R epr odução 

 

O Kerodon difere do padrão reprodutivo observado em outros  gêneros  próx imos  

relacionados . Na his tór ia de vida dos  cavinnaes , o Kerodon tem a ges tação mais  longa, a 

menor  média no tamanho da ninhada, o mais  baixo peso de filhotes  e o mais  longo 

tempo para matur idade s exual. O mocó atinge a idade adulta com 200 dias . Es tes  

extremos  na escala de muitos  parâmetros  reprodutivos , sugere que nos  animais  da 

subfamília Caviinae foram alterados  alguns  aspectos  de suas  his tór ias  de vida, em 

respos ta às  adaptações  ecológicas  específicas . Parece que o Kerodon,  as s im como outros  

caviomor fos , podem es tar  sendo pres s ionados  evolutivamente para modificarem suas  

es tratégias  reprodutivas . Es te grupo tem o “habitat” mais  es pecializado comparado com 

outras  formas  de caviinaes , fato es te que res tr inge totalmente suas  potencialidades  

fis iológicas  às  condições  ambientais  (ROBERT S ;  MALI NI AK;  DEAL, 1984). 

S egundo Lacher  Jr . (1981) a evolução da es tratégia reprodutiva observada no 

Kerodon foi influenciada por  uma troca de hábito predominantemente pas tador  para um 

predominantemente folhívoro em uma zona ecológica isolada e ár ida. Ex is te a hipótese 
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de que uma forma ances tral do Kerodon, que pr imeiro colonizou o caatinga, alimentava-

se de vegetação ras teira como a maior ia das  formas  de caviinaes  es tudadas . O 

isolamento subseqüente em uma zona tropical ár ida, pode ter  ex igido uma troca de 

alimentação, para tornar  pos s ível a sobrevivência através  de longos  per íodos  secos . 

Favorável a es ta hipótese é a observação dos  Microcavia, uma forma muito próx ima ao 

mocó, que se alimenta predominantemente de relva e suplementa s ua dieta com brotos  

durante per íodos  s ecos , suger indo as s im, a es tratégia alimentar  que pode ter  

caracter izado a forma ances tral do Kerodon. A troca de hábito trófico pode ter  s ido 

responsável por  mudanças  metabólicas  que foram cor relacionadas  com mudanças  em 

padrões  reprodutivos , e até mes mo na forma de seus  espermatozóides .  

Espécies  com baixas  taxas  metabólicas  que vivem em ambientes  com 

disponibilidade de recurs o altamente var iável,  tenderão a prolongar  a ges tação para 

ganhar  a vantagem de ter  que inves tir  menos  energia diar iamente na cr iação do j ovem. 

O res ultado s er ia um aumento líquido no inves timento total de energia durante a 

ges tação, mas  a redução no inves timento diár io, poder ia dar  mais  facilmente a uma 

fêmea, uma res is tência maior  às  flutuações  ambientais .  

I s to pode ter  acontecido, ou es tar  acontecendo, não só nes te grupo, como 

também em outros  mamíferos  (ROBERT S ;  MALI NI AK;  DEAL, 1984). 

 

2.1.3  P apel E cológico 

 

Os  caviidaes  s ão o maior  ítem da dieta da maior ia dos  predadores  da Amér ica do 

S ul. Uma alta taxa de reprodução des tes  animais , pode ser  uma neces s idade de 

sobrevivência da espécie (WEI R;  ROWLANDS , 1973).  

Por tanto, tendo es tes  animais  uma importante função ecológica na cadeia 

alimentar , é pois  des aconselhável sua extinção através  da caça indiscr iminada, ou por  

qualquer  outro fator .  Convém ainda acrescentar  que, alguns  roedores  his tr icomorfos  



21 

enter ram as  s ementes  que fazem par te de s ua alimentação, contr ibuindo para o 

reflores tamento. 

Diante do expos to, cons ideramos  que s e faz neces s ár ia a preservação des tes  

animais  através  da cr iação em cativeiro, não só para repos ição em seus  “habitats ”, como 

também pelo grande interes se comercial da carne, tida como bas tante saboros a e muito 

cons umida no meio rural.  

As s im s endo, acreditamos  na neces s idade da continuação dos  es tudos  

pormenor izados  dos  aspectos  reprodutivos , alimentares , r itmos  biológicos , 

comportamento social e caracteres  fis iológicos  des tes  animais . 

 

2.2   OS  LÍ QUI DOS  FET AI S  

 

O entendimento da função depende do exper imento, mas  o conhecimento das  

es truturas  envolvidas  é um pré- requis ito de um es tudo planej ado, e em nenhuma área 

da fis iologia de mamíferos  ex is te uma var iedade tão grande como a que se encontra nos  

animais  de diferentes  es pécies  que conseguem reter , nutr ir  e finalmente expelir  seu 

produto (PERRY, 1981). 

A prenhez, gravidez ou ges tação é um es tado peculiar  das  fêmeas , decor rente da 

fecundação de 1 ou mais  óvulos , s ua nidificação, placentação e evolução até a expulsão 

(par to ou abor tamento). Quando o z igoto sofre vár ias  divis ões  mitóticas  e atinge a fase 

de mórula, diferenciam-se duas  camadas :  in t er na (embr ioblas to) que concor re para 

formação do embr ião, ext er na (trofoblas to) responsável pela sua nutr ição. Do 

trofoblas to formam-se a ves ícula blas todérmica, em s eqüência o saco vitelino, e 

finalmente os  envoltór ios  fetais  (GRUNERT ;  B I RGEL, 1982). 

As  membranas  fetais  compreendem o âmnio, saco vitelino, cór io e alantóide. A 

placenta é formada quando o tecido fetal adquire contato, ou s e funde, com o tecido 

materno para trocas  fis iológicas  (PERRY, 1981). A figura 5  é um diagrama modificado 

que mos tra as  relações  entre as  membranas  fetais  (RENFREE;  HENS LEI GH;  Mc LAREN, 

1975). 
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F igur a 5  –  Relações  entre as  membranas  fetais  (modificada) 

(RENFREE;  HENS LEI GH;  Mc LAREN, 1975) 

 

Em pr imeiro lugar , der iva-se da ectoderme o âmnio, que envolve internamente o 

embr ião, apresentando a mesma dispos ição em todas  as  espécies . É um saco de camada 

dupla que circunda completamente o feto, exceto no anel umbilical. I nicialmente es tá em 

adesão íntima com a s uper fície do embr ião, separando e dis tendendo-se 

progres s ivamente à medida que há formação do líquido amniótico (DERI VAUX;  ECT ORS , 

1984). O âmnio tem a função mecânica de reter  o feto e permitir  o seu des envolvimento 

livre de pres são local na sua s uper fície (PERRY, 1981). 

Na fenda entre os  folhetos  do âmnio, encaixa-se como continuidade da bexiga 

fetal pelo canal do úraco, a bolsa alantoideana que é cons tituída por  duas  camadas  muito 

finas . Apresenta uma topografia diferente de acordo com a espécie (DERI VAUX;  ECT ORS , 

1984).  

F luidos  fetais  compõem uma grande proporção de conceptos  de mamíferos  

durante a ges tação. O feto é, ainda, totalmente circundado pelo cór io. As  mudanças  

maternas  podem afetar  diretamente o s angue fetal e fluido alantoideano (FAL), enquanto 

que as  influências  maternas  s obre o fluido amniótico (FA) parecem ser  mediadas  pelo 

feto (MELLOR;  S LAT ER, 1974). 

 



23 

2.2.1  F or mação dos  F lu idos  F et ais  

 

Os  animais  domés ticos  pos suem, nas  respectivas  bols as , os  líquidos  alantoideano 

e amniótico, diferenciando-se as s im do homem, que apresenta como único líquido fetal o 

fluido amniótico (GRUNERT ;  B I RGEL, 1982). 

A or igem dos  líquidos  fetais  (amniótico e alantoideano) as s im como as  s ecreções  

que contr ibuem para is to, são muito complexas . Ex is tem ao menos  quatro locais  onde a 

absorção e s ecreção dos  fluidos  fetais  podem ocorrer :  -  no trato res piratór io, ur inár io, 

diges tivo e na pele do feto.  

 

¬ Formação do fluido amniótico (FA) 

 

O FA é o meio ambiente do feto durante a vida intra uter ina. S eu papel é tanto 

fis iológico como mecânico. De cor  clara no início da ges tação, tornando-se esbranquiçado 

pela presença de subs tâncias  sebáceas  em sus pens ão. Pode também se tornar  de cor  

parda por  caus a da eliminação de mecônio pelo feto, ou por  morte ou dis s olução fetal 

(DERI VAUX;  ECT ORS , 1984) 

O FA no início da ges tação, é cons iderado produto de s ecreção das  paredes  ou 

folhetos  amnióticos  (ROBERT S , 1986). Pos ter iormente, também é formado pela s aliva, 

secreção nasal do feto e, temporar iamente, por  ur ina eliminada pela uretra. A ces s ação 

des ta drenagem parece s er  devida à função do es fíncter  da bexiga fetal, sendo então a 

ur ina conduzida pas s ivamente para o saco alantoideano via úraco (BONGS ON;  BAS RUR, 

1976). 

S ão fatores  de interação dinâmica res ponsáveis  pela formação e compos ição do 

FA:  a adição de s olutos  e água na ur ina fetal, o fluido pulmonar , a s ecreção das  

cavidades  bucais  e nas ofar ingeanas , o equilíbr io entre FA e sangue fetal (com ou sem 

transpor te ativo) e a deglutição (MELLOR;  S LAT ER, 1974). O feto não inala fluido 

amniótico para dentro dos  pulmões  (ROBERT S , 1986). As s im as  rotas  pos s íveis  de 

entrada de FA para o feto é através  da placenta via deglutição, e pela formação de água 

pelo metabolismo fetal. Es tes  dados  não es tão de acordo com Hafez e Hafez (2000), que 
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afirma que o feto remove fluido por deglutição ou por  aspiração de líquido para dentro 

dos  pulmões  durante o movimento respiratór io. 

Ainda, tendo em vis ta que es te líquido envolve diretamente o feto, nele podem ser  

encontrados  pêlos , células  epiteliais , res to de descamação cutânea e, nos  fetos  

traumatizados , há a pos s ibilidade da pres ença de mecônio (GRUNERT ;  B I RGEL, 1982). 

Apesar  do cons iderável conhecimento de taxas  es pecíficas  de troca de fluido entre 

feto e cavidade amniótica, atualmente não se sabe como es tes  fatores  s ão organizados  

para regular  o volume e a compos ição do FA (T OMODA;  BRACE;  LONGO, 1987). 

 

¬ Formação do fluido alantoideano (FAL) 

 

A face interna do alantóide é lisa e banhada pelo líquido alantoideano;  enquanto 

que a face externa se relaciona, em s ua maior  par te, com a face interna do cór io 

delimitando o es paço alantocor ial, ocupado por  um tecido mucoso muito abundante e 

ir r igado por  muitos  vasos  (DERI VAUX;  ECT ORS , 1984). 

A pequena quantidade de FAL, antes  dos  r ins  do feto se tornarem ativos , 

provavelmente, tem or igem no epitélio alantoideano ou é proveniente de absorção no 

lúmen uter ino (ROBERT S , 1986). 

A formação do FAL é mais  s imples . As s im como no FA, s ua maior  fonte é de 

or igem renal, s endo geralmente compos to pela ur ina fetal, e da atividade s ecretora da 

membrana alantoideana (MELLOR;  S LAT ER, 1974). A produção de ur ina pelo feto é 

determinada por  uma sér ie de mecanismos  renais , cuj as  atividades  s ão influenciadas  

pelo volume e compos ição dos  fluidos  corpóreos  do feto, e es tes  por  sua vez, são 

influenciados  pela disponibilidade de fluidos  e eletrólitos  do compartimento materno 

(LUMBERS ;  S MI T H;  S T EVENS , 1985). 

O FAL encer ra res íduos  do metabolis mo nitrogenado:  uréia, ácido úr ico, alantoina. 

Pos s ui coloração amarelo-cinza ao verde-oliva dependendo da espécie, sendo que em 

algumas  encontram-se ainda, mas s as  ovais  ou discóides , homogêneas , s em 

caracter ís ticas  his tológicas  de tecido, chamadas  hipomanes  (na égua) ou boomanes  (na 

vaca). Es tas  formações  or iginadas  dos  his tiotrofos  (leite uter ino) não util izados  ou 
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reabsorvidos , permanecem entre a placenta e a membrana cor iônica, para finalmente s e 

trans fer irem para a cavidade alantoideana (GRUNERT ;  B I RGEL, 1982;  HAFEZ ;  HAFEZ  

2000). Entretanto segundo Der ivaux e Ectors  (1984), es tas  es truturas  es tão pres entes  

no fluido amniótico. 

Ocor rem ainda, pas s agens  de solutos  e água entre o s angue endometr ial e FAL, e 

entre s angue fetal dentro do cór io-alantóide e FAL. Es tas  trocas  de alguns  solutos  são 

modificadas  pelo mecanismo de transpor te ativo. O s ódio pas sa do FAL para o s angue 

fetal, e o potás s io pas sa em direção contrár ia. Os  aminoácidos  atraves sam do s angue 

materno e fetal para o FAL. O trans porte des sas  s ubs tâncias  são provavelmente 

reguladas  pelo cor ticóide plasmático fetal (MELLOR;  S LAT ER, 1974). 

 

2.2.2  Car act er í s t icas  dos  F lu idos  F et ais  

 

Ambos  fluidos  têm cons is tência aquos a no início da prenhez. Com o desenrolar  da 

ges tação a cons is tência do FAL torna-se mais  parecida com a ur ina, e a cons is tência do 

FA muda para um líquido espes s o, altamente viscoso quando s e aprox ima do par to, 

pos s ivelmente devido ao exces so de s ecreção salivar  (BONGS ON;  BAS RUR, 1976) e 

nasofar ingeana (ROBERT S , 1986), quando a maior ia dos  s is temas  j á es tá bem 

desenvolvido. 

O FA contém diversos  sais :  NaCl, KCl, ácidos  graxos , s oro-albumina em 

quantidade bas tante grande, e toda uma sér ie de aminoácidos  es s enciais :  alanina, 

leucina, his tidina, arginina, tiros ina e cer tos  fatores  de crescimento tais  como:  ácido 

pantotênico e ácido fólico.  

O exame das  célu las  amniót icas  permite evidenciar  a cromatina s exual e, 

por tanto, es tabelecer  o diagnós tico do s exo do feto. Como foi demons trado por  Lyon 

(1961), es ta mas sa cromatínica, denominada de cromatina s exual, é proveniente da 

condensação de um dos  cromoss omos  X das  fêmeas  que s e encontra próx imo à parede 

nuclear . S ua pres ença é, por tanto, a expres são do s exo feminino (DERI VAUX;  ECT ORS , 

1984).  
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A cit ologia do F A foi us ada como tes te para ver ificação da matur idade fetal em 

humanos , es pecialmente em casos  de indução do par to, ou em cesareana eletiva. A 

matur idade fetal é evidenciada de acordo com a clas s ificação do as pecto mor fológico, 

tamanho, tipos  e propr iedades  tintor iais  das  células  do líquido amniótico (GORDON;  

BROS ENS , 1967). Es ta avaliação também foi util izada em cadelas , aos  quarenta dias  de 

ges tação, e no momento do par to (BARRET O, 2002). 

 

O volume dos  líquidos  fetais  var ia intensamente com o des envolvimento dos  

produtos  e com o por te da fêmea ges tante. Na pr imeira metade da ges tação prepondera 

o líquido amniótico e, no final, desenvolve-se gradativamente o volume do alantoideano, 

exceto em suínos . S ob o ponto de vis ta semiológico, deve-se s alientar  que es tes  líquidos  

em condições  fis iológicas  são inodoros  e, por  serem relativamente pobres  em s ubs tâncias  

orgânicas  e inorgânicas , o peso específico é apenas  ligeiramente super ior  ao da água, 

porém são meios  de cultura adequados  para o des envolvimento de germes  patogênicos  e 

não patogênicos  (GRUNERT ;  B I RGEL, 1982). 

 

2.2.3  F unções  dos  F lu idos  F et ais  

 

O f lu ido amniót ico repres enta um meio de proteção para o feto e lhe permite, 

em um es tado de ges tação mais  avançada, efetuar  as  rotações  neces s ár ias  para 

adaptação à pos ição mais  favorável para o par to (DERI VAUX;  ECT ORS , 1984).  

As  propr iedades  lubr ificantes  atr ibuídas  ao FA da ges tação a termo, facilita a 

pas s agem do feto através  do canal do par to no nascimento (ROBERT S , 1986). O 

fechamento do cordão umbilical após  o parto e a saída da ur ina es tá, agora limitada 

apenas  à uretra, onde a função da micção extrauter ina s e inicia (BONGS ON;  BAS RUR, 

1976). 

O papel mais  importante do FA é de ordem nut r i t iva, formando par te integrante 

do s is tema circulatór io fetal. Deglutido pelo feto, entra na cons tituição do mecônio, 

contr ibui na produção de líquidos  intra e extra celulares  dos  tecidos  fetais  e pas sa pela 
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circulação sangüínea e linfática, para terminar  na placenta. Ao final da ges tação, e 

sobretudo no começo do par to, o FA se revela dotado de um grande poder  ocitócico 

evidenciado pelas  contrações  do útero is olado de cobaias , quando colocado em solução 

adicionada des te líquido (DERI VAUX;  ECT ORS , 1984). Es ta s ubs tância chama-se eutocina 

(eu =  boa e toxos  =  expulsão) que é diferente da his tamina, da acetilcolina e inclus ive da 

ocitocina.  

Além dis to, o FA protege o feto contra choques  externos ;  previne ades ões  entre a 

pele fetal e a membrana amniótica;  promove a dilatação da cérvice (HAFEZ ;  HAFEZ , 

2000). 

O l íqu ido do alan t óide se or igina da ur ina fetal e da atividade secretora da 

membrana alantoideana. S uas  funções  são:   

-  armazenamento de produtos  que o feto excreta (secreções  dos  pulmões  e 

glândulas  salivares ),  e que não s e difundem para a mãe, 

-  manutenção da pres são osmótica entre a circulação materna e o feto, 

-  prevenção da perda de líquidos  por  par te do concepto  

-  condução do alantocór ion para íntima apos ição com o endométr io durante os  

es tágios  iniciais  de ligação materno fetal. (ROBERT S , 1986;  JAI NUDEEN;  HAFEZ , 1993;  

HAFEZ ;  HAFEZ , 2000). 

Dicks on e Harding (1994) avaliaram a importância dos  fluidos  fetais  para a 

manutenção da compos ição do plas ma fetal durante a des idratação materna, quando a 

trans ferência de água da mãe para o feto parece ser  reduz ida, havendo as s im um 

aumento de os molar idade (sódio e cloro) no plas ma materno, e também no plas ma e 

ur ina do feto. Concluíram que o fluido das  cavidades  fetais  parece limitar  o grau de 

des idratação materna e fetal, não demons trando, entretanto, como ocor re es te 

mecanismo de regulação. 

De maneira geral, segundo Gruner t e B irgel (1982) as  funções  dos  líquidos  fetais  

são:  

-    proteger o feto contra traumatismo, des idratação e var iações  de temperatura;  

- permitir  o crescimento fetal e s eus  movimento sem prej udicar  o útero;  
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- promover  a dilatação da cérvice, vagina e vulva durante o par to;  

- aumentar  a lubr ificação da vagina após  o rompimento das  bolsas , facilitando a 

pas s agem do feto;  

- inibir  o crescimento bacter iano por  s ua ação mecânica de limpeza e prevenir  

aderências . 

 

2.2.4  Compos ição dos  F lu idos  F et ais  

 

A compos ição bioquímica dos  fluidos  fetais  envolve elementos  como:  sódio, 

potás s io, cloretos  totais , proteínas , enzimas , glicose, uréia e ácido úr ico (KJELDS BERG;  

KNI GHT , 1993). 

S egundo Hafez e Hafez (2000) os  fluidos  fetais  contêm cons tituintes  metabólicos , 

eletrólitos , enzimas , hormônios , células  e outras  es truturas . 

Dominguez, Liptrap e Bas rur  (1990) concluíram que a tes tos terona é o único 

es teróide das  gônadas  de feto macho, que afeta os  níveis  cor respondentes  nos  fluidos  

fetais .  I s to pode s er  devido ao fato de que, níveis  elevados  de tes tos terona no feto 

macho são neces sár ios  durante o per íodo de diferenciação sexual. 

Com a evolução da ges tação, há maior  interação entre mãe-feto via líquido 

amniótico, além do mais , os  líquidos  fetais  se modificam em sua compos ição bioquímica 

durante todo es s e per íodo (RENFREE;  HENS LEI GH;  Mc LAREN, 1975;  S OUZ A [...],  1999). 

Os  tes tes  bioquímicos  são usados  com a finalidade de avaliar  as  funções  

metabólicas  desempenhadas  pelos  órgãos  e tecidos  do organis mo, envolvendo 

fenômenos  como:  s íntese, s ecreção , excreção e armazenamento de s ubs tâncias  

(FERREI RA NET O;  VI ANA;  MAGALHÃES , 1978). 

 

2.2.5  I mpor t ância de Alguns  P ar âmet r os  F í s ico-Químicos  nos  F lu idos  F et ais  

 

¬¬ Volume –  não é conhecido limite mínimo normal para o volume dos  líquidos  fetais ;  

sabe-se, porém que seu aumento é patológico, não devendo pas s ar  de 20 litros  para as  
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grandes  espécies  animais , 5 litros  para pequenos  ruminantes  e 0,5 litro para carnívoros  

(GRUNERT ;  B I RGEL, 1982). 

O volume dos  fluidos  extra-embr ionár ios , na ratazana, é regulado pelo s aco vitelínico que 

é o pr incipal órgão  nutr itivo do embr ião antes  da formação da placenta alantóica 

funcionante. No camundongo o saco vitelino é des envolvido muito s imilarmente ao da 

ratazana, envolvendo completamente o âmnion através  da maior  par te da ges tação 

(RENFREE;  HENS LEI GH;  Mc LAREN, 1975). 

 

¬¬ pH  - Muitas  reações  intracelulares , inclus ive de cadeias  metabólicas , s ão pH 

dependentes . As s im s ua manutenção é es sencial, e é realizada através  de s is temas  de 

tampões  sangüíneos , s is tema respiratór io e renal. Em ratazanas  foram observadas  

s ignificantes  modificações  de pH no 18o dia de ges tação (GHOS H;  S ANYAL, 1979), dia 

es te em que outros  autores  também observaram mudanças  importantes  na compos ição 

bioquímica de fluido amniótico (RENFREE;  HENS LEI GH;  Mc LAREN, 1975). 

 

¬¬ Os molar idade- é uma determinação da quantidade relativa de s olutos  em solução. A 

vasopres s ina (também chamada de hormônio anti-diurético) es timula a reabs orção de 

água nos  túbulos  dis tais  do r im, levando à formação de ur ina mais  concentrada. A 

osmolar idade pode ser  um indicativo da capacidade de reabsorção renal, as s im como, 

pode informar  sobre a des idratação do organismo ou anormalidades  do hormônio 

antidiurético (S T RAYER, 1995). 

 

2.2.6  F unções  de Alguns  P ar âmet r os  B ioquímicos  nos  L íquidos  F et ais  

 

¬¬ Cálcio e F ós f or o 

O cálcio (Ca) e o fós foro (P) são os  minerais  de maior  relevância nos  proces s os   

biológicos , sendo cons iderados  j untamente com o magnés io os  macroelementos  mais  

importantes  do organismo animal.  

Os  elementos  minerais , presentes  nas  células  e tecidos  do organismo animal, 
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formam divers as  combinações  químicas  funcionais , sendo que as  concentrações  var iam 

de acordo com o elemento e o tecido. Es tas  concentrações  devem manter - se dentro de 

limites  bas tante es treitos  para garantir  que a integr idade funcional e es trutural dos  

tecidos , o cres cimento, a saúde e a produtividade se proces sem normalmente.  

O cálcio é o elemento mais  abundante no organismo animal, com cerca de 99%  

agregado aos  os s os  e dentes . Par ticipa da compos ição mineral do os so na forma de 

fos fato tr icálcico com cerca de 75% , as s im como de carbonato de cálcio 10% , 

combinando-se ainda com outros  compos tos  na forma de citrato e pirofos fato. O íon 

Cálcio é o mensageiro intracelular  mais  importante nos  eucar iontes . Entra na cadeia 

energética, na fos for ilação e defos for ilação de AT P. O cálcio tem também grande 

importância em inúmeras  funções  biológicas , tais  como contração muscular , coagulação 

sangüínea, onde atua como cofator  metálico na trans formação de protrombina para 

trombina, ativação enzimática, excitabilidade nervosa, secreção e liberação de 

hormônios , formação da matr iz  ós s ea, antagonis ta da ação do s ódio e do potás s io sobre 

o músculo cardíaco, intercomunicação e proliferação celular  e permeabilidade das  

membranas . As s im é que es te é um componente vital para todos  os  mamíferos , sendo 

pois  a placenta permeável a es te elemento (S T RAYER, 1995). A taxa de cálcio circulante 

é controlada através  da glândula paratireóide que produz o paratormônio, que é 

hipercalcemiante, enquanto que as  células  para- foliculares  da tireóide s ecretam a 

calcitonina, que é hipocalcemiante.  

O f ós for o, da mesma forma, é fundamental no metabolis mo celular  par ticipando 

diretamente das  trans formações  bioquímicas . Na maior ia dos  animais  es tá envolvido na 

s íntese de compos tos  orgânicos , na manutenção das  es truturas  celulares , na liberação e 

trans ferência de energia celular , formação de proteínas  e fos folípedes  (S T RAYER, 1995). 

 

¬¬ P r ot eínas  

As  proteínas  são es s enciais  para todos  os  seres  vivos , pos s uindo imensa gama de 

var iação de atividades  determinando o padrão de trans formação química na célula. 

Dentre s uas  funções  pr incipais  es tão:  a catális e enzimática, trans por te e armazenamento 
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de moléculas  e íons , sus tentação mecânica, proteção imunitár ia, geração e trans mis são 

dos  impuls os  nervosos  e controle do crescimento da célula (S T RAYER, 1995). As  

proteínas  do feto são s intetizadas  na placenta ou no própr io organis mo a par tir  de 

aminoácidos  da mãe. As  membranas  fetais  são ativas  na s íntese de proteínas . 

Nos  líquidos  fetais  elas  têm or igem ur inár ia, pois  as  proteínas  plasmáticas  não 

atraves s am a membrana fetal em ovinos . Elas  s e mantêm baixa e var iável na ur ina fetal, 

no FA e no FAL, decres cendo de maneira logar ítmica com o avanço da ges tação 

(HERVEY;  S LAT ER, 1967). 

A concentração total de proteínas  (dosadas  pelo método de Bradford), e mais  s ete 

proteínas  foram identificadas  nos  fluidos  fetais  do porco domés tico. Elas  cons tituem a 

maior ia das  proteínas  do fluido amniótico, porém não do alantoideano (MC KENNA, 

1984). 

 

¬¬ U r éia 

Aminoácidos  em exces so (além do neces s ár io para s íntes e de proteínas  e outras  

biomoléculas ) não podem ser  es tocados , e precisam ser  excretados . O mes mo não 

acontece com ácidos  graxos  e glicose que formam es toques  no organismo. O maior  local 

de degradação de aminoácidos  em mamíferos  é o fígado (S T RAYER, 1995). 

A s íntes e des te compos to se dá através  do ciclo da uréia, que é a conversão do 

aminoácido ornitina em citrulina, e em s eguida em arginina. Após  es ta reação a uréia é 

removida e a ornitina regenerada. Es te compos to orgânico é produto nitrogenado final do 

metabolis mo de aminoácidos  e proteínas , não desempenhando, normalmente, uma 

função útil no organismo s endo excretado pelos  r ins  (S T RAYER, 1995). 

A entrada da ur ina fetal para os  s acos  dos  fluidos  fetais  tende a diminuir  a 

concentração de s ódio e cloro,  e aumentar  a de uréia (HERVEY;  S LAT ER, 1967).  

Na medicina veter inár ia e humana, a determinação da concentração de uréia tem 

s ido usada na avaliação da função renal j untamente com a creatinina e dens idade. 

 

¬¬ Gl icos e 

A glicose é o pr incipal açúcar  s angüíneo do feto, sendo por tanto a mais  
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importante fonte de energia. A maior  par te da glicos e util izada pelo feto é fornecida pela 

mãe, s endo mínima a produção endógena. Porém, o concepto pode s intetizar , através  da 

glicogênes e:  frutose, galactose, ou pela neoglicogênese:  piruvato, lactato e alanina 

(REZ ENDE;  MONT ENEGRO, 1995). 

A concentração de glicogênio placentár io é elevada durante o início da ges tação, 

decres cendo com o seu avanço. À medida que is to ocor re, o feto começa ter  sua própr ia 

glicogênes e e pas sa a armazenar o glicogênio na forma de reserva hepática (REZ ENDE;  

MONT ENEGRO, 1995). 

Há evidências  de que a glicos e desempenha papel nutr icional na formação dos  

somitos  embr ionár ios  do rato, sendo a cavidade amniótica o maior  por tal de entrada da 

glicose durante es ta fase. Há, também, um aumento de 7 vezes  no volume da cavidade 

amniótica depois  do 10O dia, permitindo a conversão de s eu eixo de flexão dors al para 

ventral (S HEPARD;  T ANI MURA;  PARK, 1997). 

 

¬¬ Cr eat in ina 

Um dos  elementos  bioquímicos  mais  es tudados  para determinar  a matur idade 

fetal é a concentração da creatinina, e s uas  var iações  durante a ges tação. S ua presença 

é explicada pela s imples  difusão, por  diferença de gradiente, através  dos  cor ioâmnios  

(cordão umbilical, mucosa diges tiva e mucosa bronquial) em ambas  as  direções . Es ta é 

uma subs tância nitrogenada não protéica der ivada da filtração glomerular ,  que atraves s a 

totalmente es ta membrana, de onde se pode concluir  que a matur idade renal aumenta 

sua concentração no líquido amniótico. A concentração da creatinina é duas  a três  vezes  

maior  no FAL do que no fluido amniótico. As  pos s íveis  vias  de excreção de creatinina 

ser iam por  difusão pas s iva através  do cor ioâmnio ao s oro materno, e deglutição fetal. Na 

espécie humana, os  níveis  de creatinina aumentam no líquido amniótico com o decor rer  

da ges tação. I s to permite que s e es tabeleça uma relação entre os  níveis  de creatinina e a 

matur idade fetal, uma vez que reflete a matur idade renal, mus cular  e dos  s is temas  

enzimáticos  do fígado fetal. A concentração final de creatinina depende de dois  

gradientes :  o fetal e o materno (VOT T A, 1975). 
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A literatura específica para a análise bioquímica dos  líquidos  fetais , segue as  

mes mas  técnicas , j á padronizadas , para bioquímica sangüínea (que também é um fluido 

corpóreo). As s im s endo, Bar reto (2002) es tudando fluidos  fetais  de cadelas  em final de 

ges tação, obteve as  seguintes  médias  e desvios  padrão em mg/dl:  

Glicose        FA =  1,15 ± 0,14;  FAL =  1,10 ± 0,16 

Creatinina   FA =  1,50 ± 0,16;  FAL =  1,82 ± 0,17 

Uréia          FA =  3,71 ± 0,12;  FAL =  3,76 ± 0,12 

Proteínas  T otais  – FA =  3,37 ± 0,1;  FAL =  3,61 ± 0,11 

S ouza [.. .]  (1999) analisaram os  fluidos  fetais  de búfalas  no final da ges tação, e 

obtiveram as  concentrações  médias  em mg/dl:  

Glicose     FA =  38,75 ± 25,43;  FAL =  62,96 ± 28,62  

Cálcio       FA =  3,17 ± 0,96;     FAL =  5,85 ± 1,73 

Fós foro     FA =  2,2 ± 0,65;      FAL =  2,81 ± 1,66 

Creatinina FA =  12,55 ± 3,97;   FAL =  111,25 ± 24,34 

Uréia        FA =  47,75 ± 15,5;   FAL =  92,58 ± 22,11 

Proteínas  T otais  -  FA =  230 ± 0,08;  FAL =  128 ± 0,48 

Reddy [...] (1995) es tudaram o fluido amniótico de ovelhas  em final de ges tação, 

e encontraram níveis  médios  em mg/dl de glicose =  2,7 ± 0,03 e proteínas  totais  =  6,8 ± 

0,03. 

T honsen e Edelfor s  (1976) pes quisando bovinos , obtiveram 65-70 mg/dl de 

creatinina no FAL, no final da ges tação. 

Ghosh e S anyal (1979) obtiveram em ratazanas  25-40 mg/dl de proteínas  totais  

no FA. 

Renfree, Hens leigh e Mc Laren (1975) es tudaram o FA de camundongos  e 

obtiveram s eguintes  níveis :  glicos e =  1 a 2 mg/dl no final de ges tação;  uréia =  4,5 a 7 

µM/ml e proteínas  totais  que var iaram de 24-45 mg/dl. 
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2.2.7  Aplicações  dos  E s t udos  nos  F lu idos  F et ais  

 

O Fluido Amniótico:  

¬ como f at or  de cicat r iz ação:   Baseados  em alguns  modelos  animais  de mamíferos  

onde, nos  pr imeiros  es tágios  de ges tação, ocor re cura de fer idas  fetais  sem cicatr iz ,  mas  

em es tágios  pos ter iores  há formação da cicatr iz . Es ta mudança fenotípica pode ser  

devida a caracter ís ticas  celulares  ou ambientais .  As s im Levins on [.. .]  (2001) formularam 

a ques tão:  Haver ia influência do FA na mudança dos  fenótipos , sem cicatr iz  para  com 

cicatr iz?  

Para o tes te foi us ado o FA de ratas  nos  dias  14, 16, 18 e 21 de ges tação, a 10% . 

-   na modulação dos  fibroblas tos  da rede de colágeno e as  modificações  ocor r idas  nos  

fibroblas tos  adultos  

-   na trans formação dos  níveis  do fator  de cres cimento β (T GF-  β) 

Concluíram que houve s ignificante expres s ão de T GF-  β ou mudanças  citoesqueléticas  

induz idas  pelo FA. 

 

¬ como fat or  neur ot r óf ico:  Uchida [...]  (2000) usando meio condicionado com células  

epiteliais  do FA humano (CEAH), afirmaram que es tas  células  podem ter  função 

plur ipotente porque s ão formadas  a par tir  de células  do epiblas to do 8o dia de 

fer til ização. Para demons trar  a função neurotrófica foram usados  neurônios  cor ticais  de 

ratos . Mos traram, por  vár ias  técnicas , que as  CEAH s intetizam e liberam fatores  

neurotróficos  der ivados  do cérebro, neurotrofinas  e fatores  de crescimento dos  nervos . 

Concluíram que a membrana amniótica tem s ignificante papel no supr imento de fatores  

neurotróficos  para o FA além de neurotransmis s ores , suger indo o importante papel no 

desenvolvimento neural do embr ião nos  pr imeiros  es tágios  da ges tação. 

 

¬¬ célu las  t ot ipot ent es  do F A em t r ans plant es :  Kakishita [. ..]  (2000) demons traram 

que as  CEAH s intetizam catecolaminas , inclus ive dopamina. Propuseram-se, então, a 

es tudar  a pos s ibilidade des tas  células  s ervirem como doadoras  para terapia de 
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transplantes  de pacientes  com doença de Parkinson. Os  res ultados  indicaram claramente 

que as  CEAH s ão capazes  de produz ir  dopamina, e podem s obreviver  e funcionar  no 

cérebro de ratos . Embora a terapia de repos ição de dopanina pode s er  adquir ida com o 

implante de CEAH, es tudos  pos ter iores  são neces sár ios  para aumentar  sua produção, 

as s im como, a sobrevivência do trans plante. 

Ainda, segundo S akuragawa [...]  (2000) as  CEAH podem s er  car regadoras  

transgênicas  para transplantes  alogênicos  de células  do fígado. Como o tecido epitelial 

amniótico humano é formado ao redor  do 8o dia de fer til ização, as  CEAH têm 

multipotência para s e diferenciar  em vár ios  órgãos :  cérebro, coração ou fígado. Células  

geneticamente modificadas  foram integradas  no parênquima hepático de ratos , onde não 

caus aram rej eição aguda pelo alotransplante. Concluíram que as  CEAH podem s er  usadas  

como car regadoras  trans gênicas  para tratar  pacientes  com doenças  hepáticas  

hereditár ias . 

 

¬¬ como f at or  de cr es ciment o celu lar  -  s egundo Padma e S ubramanyan (1997), há 

uma es timulação da proliferação de linfócitos  pela calmodulina ligada às  proteínas  do FA. 

S egundo os  autores  es ta é a pr imeira demons tração da capacidade mitogênica das  

proteínas  do FA, par ticipando no cres cimento fetal. 

 

¬¬ como meio de cul t ur a – Oettle e Wis wedel (1989) cultivaram embr iões  de 

camundongos  em meio Eagle e FA proveniente de amniocentes e humana de rotina. 

Concluíram que houve um aumento s ignificante na taxa de blas tulação para blas tocis to 

expandido, nos  embr iões  cultivados  em fluido amniótico. 

O FA humano também foi comparado com o meio Ham’s  F-10 e s e revelou como 

uma alternativa para o uso em fer til ização “in vitro”. O suces so da clivagem dos  

embr iões  com FA foi de 92% , enquanto que no Ham’s  foi de 86%  (COET Z EE [...],  1989). 

Gianaroli [. ..]  (1986) util izaram o FA como meio de cultura, e também para 

trans ferência de embr iões  humanos :  

- 4 ges tações  foram obtidas  de 9 pacientes  com embr iões  cultivados  em FA 
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- 2 ges tações  foram obtidas  de 12 pacientes  de embr iões  cultivados  em T 6+  soro 

materno. 

¬¬ Célu las  amniót icas  podem s er  pr omis s or as  par a enxer t os  após  nas ciment o 

(MI T KA, 2001) 

I nves tigadores  do Children’s  Hospital em Bos ton (New Or leans ) mos traram que 

fluido amniótico pode ser  uma fonte melhor  de células  para o feto, do que as  colhidas  do 

própr io feto. As s im, foram colhidos  2 ml de amos tra de fluido amniótico obtidos  através  

de amniocentese, que puderam render  mais  células  para reparos  plás ticos  no feto, e 

funcionarem imediatamente como um enxer to para implantação logo após  o nascimento. 

Es ta técnica é importante podendo s er  usada para reparos  de defeitos  congênitos  que 

não podem s er  fechados  através  de cirurgia. Até o momento, os  cirurgiões  foram 

relutantes  em usar  tecido colhido do própr io feto para defeitos  grandes , porque is to 

requer  uma bióps ia do diafragma fetal ou inj úr ia abdominal, um procedimento muito 

invas ivo que submete o feto a r is cos  desneces sár ios .  

" A beleza do conceito que nós  es tamos  apresentando é que, em vez de colher  

cirúrgicamente células  do tecido fetal, nós  podemos  cons truir  tecido das  células  contidas  

no fluido amniótico, que é obtido durante amniocentes e"  (MI T KA, 2001, p. 2083). Es tas  

células  foram, então, multiplicadas  em cultura, e uma subpopulação de células  

mor fologicamente dis tintas  foram mecanicamente isoladas  do res to, e s eletivamente se 

expandiram. Nenhuma morte celular  foi observada.  

Os  inves tigadores  especularam que se mais  adiante, a prova render  resultados  

mais  pos itivos , as  pr imeiras  aplicações  es tar iam, no tratamento de hérnia congênita do 

diafragma, ou dos  defeitos  nas  paredes  do corpo. 

 

2.3  O CI CLO ES T RAL 

 

A vivipar idade foi acompanhada pelo desenvolvimento de duas  es truturas  

pas s ageiras  de importância s uprema, is to é o corpo lúteo e a placenta alantóica, em todo 

o grupo dos  Metather ia e Euther ia. O corpo lúteo, embora presente em alguns  
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ver tebrados  infer iores , secreta proges terona para produzir  as  mudanças  na área 

reprodutiva feminina, que é pré- requis ito para a ocor rência de implantação e a formação 

da decídua. A placenta provê a conexão vascular  neces s ár ia para troca gas osa e a 

pas s agem de nutr ientes  entre o embr ião e mãe até o parto. Em qualquer  indivíduo es tes  

dois  tecidos  têm que ser  removidos  completamente antes  que a reprodução pos s a ser  

repetida. Até onde é conhecido, com a exceção do rato marsupial masculino, Antechinus  

s tuar tii,  que pos sui só um ciclo de es permatogênese, os  proces sos  que conduzem à 

reprodução nos  indivíduos  j ovens , acontecem mais  de uma vez na vida de todo 

mamífero. Es te fato ins inua que o proces so envolvido pode , até cer to ponto, ser  

cons iderado cíclico (WEI R;  ROWLANDS , 1973).  

Os  proces s os  reprodutivos  nas  fêmeas  dos  mamíferos  são caracter izados  por  

alterações  cíclicas  no trato genital feminino e na receptividade sexual. O per íodo de 

receptividade é chamado de ES T RO, e o ciclo es tral tem s ido extens ivamente es tudado 

nos  roedores  em laboratór io. Es te ciclo envolve todo o trato reprodutor , e é pos s ível 

determinar  a fas e sexual da fêmea pelo exame do es fregaço vaginal. A parede vaginal é 

compos ta de três  camadas :  mucosa, mus cular  e adventícia. O epitélio é es tratificado, e 

responde às  mudanças  nos  hormônios  es teróides  s exuais . Par ticularmente, as  alterações  

nas  concentrações  sangüíneas  do es trógeno causam um adens amento nes te epitélio, que 

se diferencia e acumula glicogênio. As  bactér ias  vaginais  metabolizam es te glicogênio 

trans formando-o em ácido láctico, caus ando baixa no pH, que é típico do ambiente 

vaginal. O aumento no nível de es trógeno faz com que as  células  do epitélio se tornem 

“corneificadas”, com s uper fície aplanada e núcleo pequeno ou ausente. Em es sência, a 

citologia vaginal é um tipo de exper imento endócr ino. Es ta técnica é também largamente 

usada para cães , gatos , roedores  de laboratór io, humanos  (BURKE, 1986;  JOHNS T S ON;  

ROOT KUS T RI T Z ;  OLS ON, 2001). 

A maior ia das  capivaras  ex ibe caracter ís ticas  que os  diferenciam dos  outros  

roedores . I s to inclui, per íodos  longos  de ges tação, nascimento de filhotes  precoces , 

localização lateral de mamas , presença de uma membrana de oclus ão vaginal e, 

geralmente, fácil reprodução em cativeiro (WEI R;  ROWLANDS , 1973). 
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A natureza dos  as pectos  cor relacionados  com a reprodução dos  roedores  é 

extremamente var iada. T ouma, Palme e S achser  (2001) demons traram diferentes  tipos  

de ciclo es tral em duas  espécies , es treitamente cor relacionadas , de roedores  da Amér ica 

do S ul. A Cavia aperea e Galea mus teloides  são es pécies  de cobaias  s elvagens , 

per tencentes  à sub- família Caviinae, e família Caviidae, que têm “habitats ”, s is temas  de 

cober tura e comportamento social diferentes . Es tes  tipos  de dados  sobre ciclo es tral não 

têm s ido descr itos  para quaisquer  outras  espécies  de mamíferos . Concluíram, então, que 

diferenças  nos  padrões  reprodutivos  das  fêmeas , podem ter  direcionado a evolução de 

diferentes  caracter ís ticas  espermáticas  nos  machos . 

Porém os  pr imeiros  pes quisadores , S tockard e Papanicolau (1917) em cobaias ;  

Long e Evans  (1920) na ratazana e Allen (1922) em camundongo, demons traram que o 

ciclo es tral nos  roedores  é determinado por um padrão de mudanças  nos  tipos  celulares  

que se observam nos  es fregaços  vaginais . Es te padrão tem permitido es timar  a duração 

do ciclo es tral em diferentes  espécies . 

De modo geral, o ciclo sexual dos  roedores  é bem caracter izado através  de 

es fregaços  vaginais  (FOX;  LAI RD, 1970), onde a maior ia das  células  observadas  s ão as  

epiteliais . A var iação contínua nas  proporções  dos  tipos  celulares  encontrados  em cada 

fas e do ciclo es tral é devida à ação hormonal a que es te epitélio es tá suj eito. 

As s im, alguns  es tudos  sobre ciclo es tral de roedores  em cativeiro (FELI PE;  

CABODEVI LA;  CALLEJAS , 2001;  GUI MARÃES ;  MOREI RA;  VALE, 1997) foram realizados  

com diferentes  obj etivos :  repovoamento (não extinção), comercial (carne e peles ), 

ecológicos  (reflores tamento e cadeia alimentar ). 
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3  OB JE T I VOS  

 

I nformes  pormenor izados  s obre os  parâmetros  reprodutivos  do mocó (Kerodon 

rupes tr is ), não são encontrados  na literatura es pecializada, provavelmente pelo fato de 

ser  es ta, uma es pécie caracter ís tica do semi-ár ido nordes tino bras ileiro. As s im sendo, 

obj etivando supr ir  es ta lacuna, par ticularmente em relação à reprodução em cativeiro, 

es te trabalho apres enta como propós ito, a obtenção de dados  que permitam, além de 

es tabelecer dados  de referência para es te animal, es tabelecê- lo como uma espécie útil,  

não apenas  na alimentação humana, mas  como modelo exper imental, e ainda não sendo 

extinto, desempenhar  seu papel ecológico. 

Para tanto, pretendemos :  

¬ es tabelecer  alguns  parâmetros  fís ico-químicos  dos  fluidos  fetais :  volume, cor , 

pH, osmolar idade. 

¬ es tabelecer  alguns  parâmetros  bioquímicos  de referência nos  líquidos  fetais ,  

através  das  s eguintes  determinações  químicas :  níveis  de cálcio, fós foro, proteínas  totais , 

uréia, creatinina e glicose avaliando as s im as  funções  metabólicas  de s íntese, secreção e 

excreção. 

         ¬ avaliar  citológicamente o fluido amniótico 

         ¬ contr ibuir  com novas  informações  sobre o ciclo es tral da fêmea de mocó:  

ϖ  fazendo uma caracter ização detalhada s obre os  tipos  celulares ,  

ϖ  quantificando as  mudanças  nos  padrões  celulares  que ocor rem nos  diferentes  es tágios  

do ciclo, aplicando os  índices  colpocitológicos  us ados  para outras  espécies . 
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4 MAT E R I AI S  E  MÉ T ODOS  

 

Foram colhidas  amos tras  de  líquidos  fetais  e células  vaginais  totalizando 18 animais . 

 

4.1  COLHEI T A DE AMOS T RAS  DOS  L Í QUI DOS  FET AI S  

 

Foram utilizadas  10 fêmeas  de mocós  para determinação dos  parâmetros  de 

referência de alguns  cons tituintes  bioquímicos  dos  líquidos  fetais  (amniótico e 

alantoideano durante os  es tágios :  metade e fim de ges tação). Es tes  animais  foram 

cr iados  em cativeiro, s ob a coordenação do Profes sor  Moacir  Franco de Oliveira, no 

Centro de Cr iação de Animais  S ilves tres  (CEMAS ), licenciado no I BAMA como cr iadouro 

científico sob regis tro no 12.492-004, per tencente à Escola S uper ior  de Agr icultura de 

Mos s oró (ES AM), localizada em Moss oró – Rio Grande do Nor te -  B ras il. 

 

4.1.1   P r ocediment o Anes t és ico-Ci r ú r gico 

 

Após  identificação da prenhez, os  animais  foram s ubmetidos  a um j ej um s ólido de 10 

horas  e hídr ico de 6 horas , recebendo como medicação anes tés ica, a as sociação de 

Clor idrato de Ketamina1 (15mg/kg) e Midazolam2 (1mg/kg) na mes ma s er inga, por  via 

intramuscular . Após  15 minutos , foram induzidos  e mantidos  sob más cara ar tesanal com 

oxigênio a 100%  as s ociado ao I sofurano3, que foi adminis trado em concentração 

suficiente para manutenção da anes tes ia em plano anes tés ico cirúrgico (3O plano de 

Guedel). Após  o animal ter  atingido o plano anes tés ico, foi feita uma incisão longitudinal 

mediana pós -umbilical com aprox imadamente 3-4 cm, de forma a expor  o útero 

gravídico, que foi caracter izado macros copicamante.  

I dentificado o corno uter ino ges tante, procedeu-se à incisão do mesmo, para 

expos ição do conj unto de anexos  embr ionár ios  e feto. Após  a caracter ização 

macros cópica das  membranas  fetais , foram colhidos  os  líquidos  das  cavidades  

alantoideana e amniótica, seguindo-se à retirada do(s ) feto(s ) anotando-se as  

mensurações  de peso e medida. Procedeu-se à s íntese do útero, da parede mus cular  

abdominal, tecido subcutâneo e pele. 

__ __ __ ___ __ ___ __ __ ___ __ __ ___ __ ___ __ __ ___ __ ___ __ __ ___ __ __ ___ __ ___ __ __ ___ __ ___ __ __ ___ _____  
1 – Ketamin – 50mg/ml -  Cr is tal ia 
2 – Dormine – 5 mg/ml -  Cr is tal ia 
3 -  I soflurane – Cr is tal ia 
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Após  o procedimento cirúrgico os  animais  foram mantidos  em gaiolas  

individuais , e s ubmetidos  à antibioticoterapia:  Amoxilina4 (22mg/kg) por  via 

intramuscular  a cada 24 horas  durante s ete dias . A limpeza da fer ida cirúrgica foi 

efetuada todos  os  dias  com solução fis iológica, até a retirada dos  pontos  de pele no 8o 

dia pós -operatór io. 

Para colheita do fluidos  fetais , procurou-se uma região avascular  das  membranas  

fetais ,  onde os  líquidos  aminiótico e alantoideano foram puncionados  individualmente, 

com auxílio de s er inga es tér il de 10 ml com agulha, e trans fer idos  para tubos  de teflon 

devidamente identificados . T odos  os  tubos  foram armazenados  dentro de recipiente 

térmico contendo gelo até o término da colheita do mater ial. T omou-se a precaução de 

observar  se os  líquidos  es tavam claros  (sem hemólis e), como recomenda Natels on;  

S comegna e Epis tein, 1974. 

Os  fetos  foram retirados  das  membranas  fetais ,  enxugando-os  para retirada do 

exces so de líquido. Em s eguida foram feitas  mensurações  de peso e compr imento. Os  

fetos  mediam de 7,5 a 9,5 cm, pesando de 19,2 a 42,7g, como mos tra a figura 6. 

 

 

F igur a 6  –  Fetos  de mocós  da metade (A= 30-35 dias ;  B=  40-45 dias ) 

e final de ges tação (C =  65-75 dias ) 

__ __ __ ___ __ ___ __ __ ___ __ __ ___ __ ___ __ __ ___ __ ___ __ __ ___ __ __ ___ __ ___ __ __ ___ __ __ ___ __ ___ __ _  
4 – Bactros ina – 20 mg/ml -  Bayer  
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4.2   DET ERMI NAÇÕES  FÍ S I CO-QUÍ MI CAS  DOS  FLUI DOS  FET AI S  

 

¬¬  Volume e cor , através  da observação direta nos  tubos .  

Os  líquidos  fetais  foram centr ifugados  por  10 minutos  em 2500 rpm (1500 G). O 

sobrenadante foi acondicionado à temperatura de -18°  C, e uma alíquota de 0,5 ml de 

sobrenadante mais  precipitado foi res ervada para avaliação citológica. 

Ao descongelar  as  amos tras  para as  dosagens  bioquímicas , procedeu-se às  

medições  de pH e osmolar idade. 

¬¬  pH  foi determinado em aparelho por tátil de marca DENVER I ns truments  modelo Bas ic 

s ituado no Laboratór io de T écnicas  I munológicas  Aplicadas  à Mor fofis iologia do 

Departamento de Cirurgia da FMVZ  – US P. 

¬¬  os molar idade foi medida em osmômetro automático de marca OS MET T E A, com 

padrão =  0-1000 mOsm/L. Es te equipamento faz medições  pelo método da cr ioscopia, 

fornecendo res ultados  em mOsm/L, es tando s ituado no Departamento de Reprodução 

Animal da FMVZ -US P. 

 

4.3   AVALI AÇÃO CI T OLÓGI CA DO FLUI DO AMNI ÓT I CO 

 

Após  a centr ifugação citada acima, os  tubos  contendo um pouco de sobrenadante 

e precipitado celular  foram homogeneizados , e o conteúdo usado para confecção de 

es fregaço com obj etivo de car act er iz ar  as  célu las  do f lu ido amniót ico da fêmea de 

mocó. 

A confecção do es fregaço, fixação, coloração, análise e fotografia das  lâminas  

foram efetuadas  no Departamento de Reprodução Animal da FMVZ -US P.  

As  lâminas  foram fixadas  em álcool-éter  1: 1 por  5 minutos , e coradas  pela 

solução para microscopia corante de S hor r 5 por  10 minutos  (COLES , 1984).  

 

__ __ __ ___ __ ___ __ __ ___ __ __ ___ __ ___ __ __ ___ __ ___ __ __ ___ __ __ ___ __ ___ __ _____________________  
5 -  QEEL ®  Química Especializada Er ich Ltda. 
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A observação foi feita em microscópio Olympus  Optical Co., modelo CHS , com 

aumento de 100 e 400 vezes . As  células  foram fotografadas  em microscópio da marca 

Leitz  Wetz lar  Germany, modelo DI ALUX–20 com aumentos  de 160 e 400 vezes . Foram 

observados  aspectos  da forma celular , alterações  e integr idade das  membranas  

citoplasmática e/ou nuclear , inclusões  e pres ença ou não de núcleo nas  células . 

 

4.4   DET ERMI NAÇÕES  B I OQUÍ MI CAS  DOS  FLUI DOS  FET AI S  

 

Os  parâmetros  bioquímicos  foram mensurados  no laboratór io do Departamento de Clínica 

Médica – FMVZ -US P. Os  parâmetros  – glicose, cálcio, fós foro, creatinina e uréia, foram 

determinados  em Analisador  B ioquímico “LYAS YS ” AMS  – I .D. – B0049. As  proteínas  

totais  foram dosadas  pelo método color imétr ico de Bradford (1976). 

 

4.5   CI CLO ES T RAL   

 

A colheita das  amos tras  de es fregaços  vaginais  foram realizadas  nos  animais  da 

seguinte maneira:  

 

4.5.1  Animais  e Viveir os  

 

Os  viveiros  dos  animais  medem 4 x  5 m iluminados  naturalmente das  6: 00 às  

18: 00h, com  temperatura média anual de 30o  C, s ituado na cidade de Mos soró-RN, a 16 

m do nível do mar , latitude S  -  5° 11 ′, longitude W -  37° 20 ′. A alimentação cons tituiu-se 

de ração de coelho, folhas  de j urema (Mimosa hos til is ), j itirana ( I pomoea s alzmannii), 

leucena, frutos  regionais  e água ad libitum. 

Para determinação do ciclo es tral foram acompanhadas  8 fêmeas  em idade 

reprodutiva ( média 150 dias ), plur íparas , nas  quais  observou-se r itual de cópula. 
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4.5.2  E xame E xt er no 

 

Durante a colheita dos  es fregaços  vaginais , um exame externo foi feito para 

detecção de var iações  que poder iam es tar  as s ociadas  aos  es tágios  do ciclo es tral:  

var iações  na tonalidade ou cor  da mucosa vulvar , pres ença de tumefação e presença de 

secreção. 

 

4.5.3  Colhei t a de Amos t r as  de Célu las  Vaginais  

 

A avaliação colpocitológica foi realizada usando 8 fêmeas  adultas , mantidas  em 

cativeiro. O mater ial para es te exame foi colhido duas  vezes  por  semana, durante 40 

dias . Antes  de efetuar a colheita, procedeu-se à limpeza da região per ineal com algodão 

e solução fis iológica. Para confecção dos  es fregaços  foi utilizada uma has te plás tica 

flex ível com algodão na ponta, embebida previamente em solução fis iológica. Para 

colheita, a has te foi inser ida na vagina e girada cuidadosamente no sentido horár io, e 

com o mesmo movimento o mater ial foi colocado em lâmina de micros copia, formando 

colunas  paralelas  (Figura 7). 

 

 
F igur a 7  –  L impeza per ineal e colheita de células  vaginais  
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4.5.4  Anál i s e das  Amos t r as  de Cit ologia Vaginal  

 

Depois  da fixação em álcool: ácido acético 1: 1, a coloração foi realizada com a 

solução para microscopia corante de S hor r  (o mes mo usado para avaliação citológica do 

FA) por  10 minutos  (COLES , 1984). Em cada lâmina foram contadas  200 células , 

anotando-se os  tipos  celulares  segundo a clas s ificação Colorado S tate Univers ity (2002). 

Es ta determinação foi realizada através  da observação das  lâminas  em microscópio 

Olympus  Optical Co., modelo CHS , sob aumento de 100 e de 400 vezes . A contagem das  

células  foi feita por  amos tras  dos  melhores  campos  de visualização. As  células  foram 

fotografadas  em microscópio da marca Leitz  Wetz lar  Germany, modelo DI ALUX–20 com 

aumentos  de 160 e 400 vezes . 

 

4.5.5  Det er minação dos  E s t ágios  do Ciclo E s t r al  

 

Os  es tágios  do ciclo es tral e suas  durações  foram determinados  cons iderando a 

compos ição citológica no es fregaço:  proporções  relativas  dos  tipos  celulares  (parabasais , 

intermediár ias  e super ficiais ), infiltração de leucócitos  e pres ença de muco. Foi feita uma 

anális e retrospectiva do es fregaço, em cas o de dificuldade na identificação do proes tro. 

Uma vez identificado o es tro, o es fregaço dos  dias  anter iores  foi analisado para confirmar  

ou não o proes tro. 

 

4.6  ANÁLI S E ES T AT Í S T I CA 

 

Os  dados  foram analis ados  através  do aplicativo Guided Data Analys is  do 

programa S tatis tical Analis ys  S ys tem (2000). 

Os  dados  foram tes tados  quanto à normalidade dos  res íduos  e homogeneidade 

das  var iâncias . Cas o não obedeces s em a es tas  premis s as  foram trans formados  

(logar ítmo na bas e 10 -  Log10X;  Raiz quadrada -  RQ X;  Quadrado -  X2) e s e a 

normalidade não fos s e obtida empregar -se- ia então, o procedimento NPAR1WAY de 
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anális e de var iância não paramétr ica.  

Para descr ição dos  res ultados , foram empregadas  as  médias  e desvios  padrões  

dos  dados  or iginais , e os  níveis  de s ignificância (p) dos  dados  trans formados , quando 

neces sár ia a trans formação. 

Na anális e dos  dados  de tipos  celulares , as  var iáveis :  células  anucleadas , células  

nucleadas , células  intermediár ias  e células  parabas ais  não obedeceram à normalidade 

dos  res íduos , s endo então, empregada a trans formação para Raiz  Quadrada (RQ) para 

que a normalidade fos se obtida. Es tas  var iáveis  foram então submetidas  ao tes te T ukey 

de médias  (p< 0,05), para ver ificar  diferenças  entre as  diferentes  fas es  do ciclo es tral. 

Os  dados  de bioquímica dos  líquidos  fetais  foram submetidos  à anális e descr itiva 

através  do PROC MEANS . 
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5  R E S U L T ADOS   

 

As  observações  correlacionadas  com os  aspectos  fís ico-químicos  dos  líquidos  fetais  do 

mocó es tão des cr itas  abaixo. 

 

5.1  AVALI AÇÃO FÍ S I CO-QUÍ MI CA  

 

Os  valores  obtidos  nas  determinações  fís ico-químicas  dos  animais  prenhes  

es tudados , es tão expres sos  no quadro 1. 

 

L íquido Amniót ico  L íquido Alant óide 

Anim Cor  pH Osm.  
MOsm/L 

Vol. 
ml 

 Cor  PH Osm.  
mOsm/L 

Vol. 
ml 

1 I ncolor  8,18 283 1,0  -  -  -  -  

2 I ncolor  8,45 -  2,0  -  -  -  -  

3 I ncolor  -  -  0,1  Amarela 8,80 233 1,5 

4 -  -  -    I ncolor  8,90 287 0,5 

5 I ncolor  8,27 206 2,0  Amarela 8,26 277 0,5 

6 I ncolor  7,98 275 0,5  -  -  -  -  

7 I ncolor  -  -  1,0  -  -  -  -  

8 Amarela 7,71 275 1,5  Amarela 8,87 182 4,5 

9 -  -  -    I ncolor  9,07 241 1,3 

10 Amarela 7,90 277 1,5  Amarela 9,19 220 3,0 

Quadr o 1   - Análise fís ico-química dos  líquidos  fetais  do mocó 
 

5.2  PARÂMET ROS  B I OQUÍ MI COS  DOS  FLUI DOS  FET AI S  

 

Os  valores  obtidos  nas  determinações  bioquímicas  dos  animais  prenhes  

es tudados , es tão expres sos  na tabela 1. 
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     T abela 1  – Parâmetros  bioquímicos  (mg/dl) dos  mocós  es tudados  -  Moss oró -  B ras il – 2001 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ A M N I  Ó T  I  C O_ _ _ _ _ A L  A N T O I  D  E  A N O_  

mg/ dl   Média   Desvio Padr ão    Média  Desvio Padrão 
    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Glicos e 45,87     22,38    59,17          10,85 
Cálcio   6,31       1,24      5,58            0,59 
Fós for o   1,64       0,72      1,27            0,73 
Cr eatinina   0,45       0,12      0,38            0,08 
Ur éia 34,03       5,96    31,49            2,28 
Proteínas  T otais  31,24     16,67    30,70          18,39 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

5.3  ANÁLI S E CI T OLÓGI CA DO FLUI DO AMNI ÓT I CO 

 

Foram identificados  quatro tipos  de células  no fluido amniótico, colhido no final da 

ges tação:  

-  Células  ar redondadas  com núcleo ocupando a maior  par te do citoplasma (células  

imaturas ) figura 8A;  

-  Células  com matur idade intermediár ia, nas  quais  o citoplasma é maior  em relação ao 

núcleo, figura 8B;   

-  Células  maduras , s uper ficiais  de forma poligonal, não corneificadas , que pos s uíam 

núcleo, figura 8C;  

-  Células  supermaduras , corneificadas  e anucleadas  de forma poligonal, figura 8D.  

 
F igur a 8  - Células  do F luido Amniótico do mocó (400x)–  A- célula imatura;  B - célula de 

matur idade intermediár ia;  C- célula corneificada com núcleo;  D- célula supermadura, anucleada 
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5.4   CI CLO ES T RAL  

 

¬¬ E xame ext er no 

A super fície vulvar  es teve sempre com coloração rós ea e acinzentada. Nenhum 

animal mos trou modificações  na aparência externa da região vulvar , ou presença de 

muco. 

¬¬ Car act er iz ação dos  t ipos  celu lar es  

As  células  parabasai s  des te trabalho, apareceram is oladas  ou em pequenos  grupos  

pos s uindo, núcleos  bem corados  que ocupavam a maior  par te do citoplas ma (Figura 9).  

 
F igur a 9  - Células  para basais  do mocó (400x) 

 

As  células  intermediár ias  obs ervadas  tinham forma ovóide ou poligonal, com 

núcleo na pos ição central (Figura 10).  

 

 
F igur a 1 0  - Células  intermediár ias  do mocó (400x) 
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As  células  super ficiais  obs ervadas  nes te exper imento, pos suíam forma poligonal, 

citoplasma claro, homogêneo e trans parente. Quanto ao núcleo, foram observadas  

células  super ficiais  nucleadas  e anucleadas  (Figura 11). 

 

 
F igur a 1 1  - Células  s uper ficiais  nucleadas  e anucleadas  do mocó (400x) 

 

Outras  células  – ao lado das  células  epiteliais  descr itas  acima, outras  foram vis tas  

nos  es fregaços  vaginais :  er itrócitos , neutrófilos ,  leucócitos  e “células  de foam”, ou 

espumos as , pois  pos s uem numeros os  vacúolos  no citoplasma. Mesmo não sendo muito 

freqüentes , es tas  células  apareceram nas  mocós  es tudadas , como mos tra a figura 12. 

 

 
F igur a 1 2  - Célula de Foam encontrada no mocó (400x) 
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Finalmente, bactér ias  foram vis tas , freqüentemente, em grande número nos  

es fregaços  vaginais , ficando s obre as  células  e no fundo, como mos tra a figura 11. 

 

¬ F as es  do ciclo es t r al  e s uas  r es pect ivas  f r eqüências  de célu las  

 

Anes tro -  a figura 14 ilus tra es ta fase do ciclo nos  animais  es tudados  onde poucas  

células  foram encontradas , predominando as  células  parabasais . Foram observados  

também, poucos  leucócitos  em algumas  fêmeas . 

Proes tro – o exame do es fregaço vaginal dos  animais  nes ta fase, revelou uma 

mudança gradual das  células  intermediár ias  e parabasais  para células  super ficiais , e 

muitas  vezes , um grande número de bactér ias . Presença reduzida de leucócitos  (Figura 

14). 

Es tro – nos  animais  es tudados , não raras  vezes , foram encontrados  

espermatozóides  nos  es fregaços  vaginais , indicando que as  fêmeas  haviam s ido cober tas  

depois  do  r itual de acasalamento observado no cativeiro (Figura 13). Nes ta fase houve 

um predomínio marcante de células  super ficiais  anucleadas . Não foram observados  

leucócitos  nes te es tágio do ciclo es tral dos  animais  es tudados  (Figura 14).    

 

 
F igur a 1 3  –  Presença de espermatozóide na fas e de es tro do mocó (400x) 

 

Metaes tro – es ta fas e foi caracter izada por  um for te declínio na porcentagem das  

células  super ficiais , o reaparecimento das  intermediár iais  e bas ais  e pres ença abundante 



52 

de leucócitos . Nas  fêmeas  es tudadas , o perfil da mudança ocorreu es sencialmente em 72 

horas  (Figura 14).  

As  fotomicrografias  dos  es fregaços  vaginais  de fêmeas  de mocós , corados  com 

solução corante de S hor r  e ilus trando a compos ição celular  relativa nos  quatro es tágios  

do ciclo es tral, es tão mos trados  na figura 14. 

 
F igur a 1 4  - Fas es  do ciclo  es tral da fêmea  de mocó.  ANES T RO -  (100x);   PROES T RO -  (400x);  

ES T RO – (400x);  MET AES T RO -  (400x). As  setas  indicam a progres são do ciclo es tral 

 

As  s iglas  s ignificam:  PB – células  parabasais ;  CI  – células  intermediár ias ;  CS N – 

células  s uper ficiais  nucleadas ;  CS A – células  super ficiais  anucleadas . 
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A análise es tatís tica que comparou as  freqüências  dos  tipos  celulares  nas  divers as  

fas es  do ciclo, revelou diferenças  s ignificativas  na porcentagem de células  super ficiais  

anucleadas  no es tro, as s im como de células  parabasais  no anes tro. Não cons tatou 

porém, nenhuma diferença s ignificativa nas  porcentagens  de células  nucleadas  e 

intermediár ias  nas  diversas  fases  do ciclo, como mos tra a tabela 2 abaixo:  

 

T abela 2  – Comparação entre valores  médios  dos  tipos  celulares  durante as  fas es  do ciclo es tral  

das  fêmeas  de mocós  (Kerodon rupes tr is ), B ras il -  2002 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
F as es  do Ciclo E s t r al 

   T ipos  Celular es    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
      P r oes t r o            E s t r o           Met aes t r o            Anes t r o 
 
S uper ficial Nucleada     16,43 ± 12,94 a      12,21 ± 6,06 a       10,63 ±   5,82 a     12,60 ±   7,17 a 

S uper ficial Anucleada   42,21 ± 21,12 bc    71,40 ± 13,79 a      33,86 ± 17,85 b     25,18 ± 15,69 c 

I ntermediár ia            13,19 ± 10,63 b        7,22 ±  3,93  b      23,89 ±   9,11 a     12,23 ±  6,24 b 

Parabas al            28,17 ± 19,47 b        9,18 ±  8,08 c       31,62 ± 16,65 b    49,99 ± 17,44 a 

Leucócitos           +              -        + + +     + +  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
-  :  Nenhum + :  Reduz ido(até 20% )     + + :  Moderado(até 50% )  + + + : -Abundante(>50% ) 

Obs . :  letras  diferentes  na hor izontal em cada es tágio, indicam diferença s ignificativa, α =  0,05, 
pelo tes te de T ukey 
 

Durante a progres são do ciclo es tral,  todos  os  tipos  celulares  apareceram em 

todos  os  es tágios  do ciclo reprodutivo, apresentando, entretanto, var iações  em suas  

porcentagens  de acordo com a fase. As  médias  calculadas  de cada tipo celular  nas  

diferentes  fases  do ciclo, deram or igem ao gráfico expos to na figura 15. 

F igur a 1 5  – Porcentagens  de células  nas  diferentes  fas es  de acordo com ciclo es tral do mocó em 
cativeiro 
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6 DI S CU S S ÃO 

 

Com relação à avaliação fís ico-química dos  fluidos  fetais  das  mocós  es tudadas , 

pode-se comentar  que:  

¬ o volume dos  fluidos  var iou bas tante, além das  perdas  na colheita quando 

havia o rompimento das  membranas  fetais . No entanto, dos  líquidos  coletados , a média 

foi de 1,25 ± 0,68 ml para o fluido amniótico, e de 1,63 ± 1,48 ml para o fluido 

alantoideano. 

Ambos  os  líquidos  apres entaram-se com aspecto turvo, sendo que o pH  var iou de 

8,04 ± 0,27 para o fluido amniótico, e de 8,84 ± 0,32 para o fluido alantoideano. Es tes  

dados  são semelhantes  aos  encontrados  por  Bar reto (2002) em cadelas , e Ghosh e 

S anyal (1979) em ratazanas .  

¬ a os molar idade var iou de 206 a 285 mOs m/L no FA, e 182 a 287 no FAL, 

semelhantemente aos  achados  por  T honsen e Edelfor s  (1976) em bovinos . 

Com relação às  concentrações  encontradas  nos  parâmetros  bioquímicos  das  

fêmeas  dos  mocós , pode-se ver ificar  que:  

¬ os  níveis  de gl icos e no FA foram s emelhantes  aos  valores  médios  encontrados  

por  S ouza [.. .]  (1999) na espécie bubalina, porém diferentes  dos  dados  de Renfree, 

Hens leigh e Mc Laren (1975) em camundongo, de Bar reto (2002) em cadelas  e de Reddy 

[...]  (1995) em ovelhas . 

¬ os  níveis  de Cálcio foram concordantes  aos  de S ouza [. ..]  (1999) no FAL de 

búfalas , difer indo porém dos  dados  no FA dos  mes mos  animais .  

¬ as  concentrações  do elemento F ós f or o, foram bem mais  baixas  daquelas  

encontradas  por  S ouza [...]  (1999) em búfalas . Não foram encontradas  citações  na 

literatura s obre os  parâmetros  de Cálcio e Fós foro em es pécies  cor relatas . 

¬ os  níveis  de cr eat in ina s ão aplicados  como indicadores  da matur idade fetal, 

aumentando os  níveis  do meio para o final da ges tação (VOT T A, 1975). Os  dados  do 

presente trabalho que também se referem a es te per íodo, mos traram-se abaixo dos  

citados  por  Bar reto (2002) em cadelas , aos  de S ouza [. ..]  (1999) em búfalas  e aos  que 
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se referem às  ratazanas  (GHOS H;  S ANYAL, 1979). 

¬ os  dados  referentes  à ur éia es tão próx imos  aos  de S ouza [.. .]  (1999) para o 

mes mo per íodo de ges tação, porém muito acima dos  citados  por  Bar reto (2002) na 

espécie canina. 

¬ quanto às  pr ot eínas  t ot ais , os  dados  do presente trabalho encontram-se 

muito acima dos  achados  de Bar reto (2002) em cadelas , e abaixo dos  dados  de S ouza 

[...]  (1999) em búfalas . Concordam, no entanto, com os  achados  em ratazanas  (GHOS H;  

S ANYAL, 1979) e camundongos  (RENFREE;  HENS LEI GH;  Mc LAREN, 1995). 

As  ligeiras  diferenças  encontradas  nas  concentrações  dos  parâmetros  bioquímicos  

entre os  dois  líquidos  fetais  podem ser  atr ibuídas  às  atividades  metabólicas  materno-

fetais .  Dados  s obre interações  bioquímicas  materno- fetais  nos  mocós , não foram 

encontrados  na literatura. 

Através  des tas  comparações , parece-nos  razoável s upor que, as  semelhanças  

entre os  dados  des te trabalho e os  de es pécies  tão dis tintas  citados  na literatura, s ej am 

caracter ís ticas  dos  mamíferos  em geral, enquanto que, as  diferenças  podem es tar  ligadas  

às  peculiar idades  de cada espécie, e/ou à metodologia util izada. 

Durante a análise microscópica das  célu las  do F A das  mocós , foram observadas  

células  íntegras , s oltas  e agrupadas . Notou-se também que, os  tipos  celulares  

encontrados  poder iam indicar  o grau de matur idade fetal, pois  as  células  maduras  eram 

as  mais  freqüentes  (80% ) no final da ges tação, como preconiza Gordon e Brosens  

(1967). Es tas  caracter ís ticas  também foram encontradas  por  Bar reto (2002) em cadelas . 

 

A maior ia das  células  observadas  numa preparação es foliativa da mucos a normal 

da vagina, s ão células  epiteliais  cuj as  formas  var iam de acordo com as  alterações  

hormonais . Além dis to, um número var iado de leucócitos , er itrócitos  e bactér ias  es tão 

normalmente pres entes . Pequenos  números  de outras  células  contaminantes  e 

microorganis mos  são, algumas  vezes , observados  (S T OCKARD;  PAPANI COLAU, 1917). 

A análise de um es fregaço vaginal é, em grande par te, um exercício de 

clas s ificação de três  tipos  bás icos  de células :  células  super ficiai s , intermediár ias  e 
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parabasais . Entretanto, é preciso ter  em mente que as  células  refletem um 

desenvolvimento contínuo, onde algumas  delas  não s e encaixarão per feitamente dentro 

des tas  categor ias  r igidamente definidas  (COLORADO S T AT E UNI VERS I T Y, 2002). 

Nes te exper imento, o es tudo do ciclo es t r al  foi bas eado na dinâmica percentual 

da população de células  de des camação do epitélio vaginal, onde índices  como presença 

de leucócitos , muco e res tos  celulares  também foram observados . 

T odos  os  tipos  celulares  pres entes  nas  camadas  do epitélio vaginal, durante a 

progres são do ciclo es tral, puderam ser  obs ervados  nes te exper imento através  de 

diagnós tico colpocitológico. 

As  células  parabasai s  foram as  menores  células  epiteliais  encontradas  no es fregaço 

vaginal. S ão células  redondas , ou ar redondadas , tendo um núcleo grande em relação ao 

citoplasma (Figuras  9 e 14). Es tes  dados  concordam com Nogueira (1997) em pacas  

(Agouti paca). 

As  células  intermediár ias  var iaram de tamanho e forma, mas  típicamente, têm o 

diâmetro duas  ou três  vezes  maior  que as  parabas ais . Muitos  citologis tas  s ubclas s ificam 

es tas  células  em intermediár ias  pequenas  e grandes  Colorado S tate Univers ity (2002), e 

nas  fêmeas  es tudadas , foram observadas  como mos tram as  figuras  10 e 14, 

concordando com Guimarães , Moreira e Vale (1997) em cutias  (Das yprocta 

prymnolopha). 

As  células  superficiais  são as  maiores  vis tas  no es fregaço vaginal. T êm forma 

poligonal e são planas , às  vezes  tendo aparência laminada com dobras . Puderam ser  

observadas  como mos tram as  figuras  11 e 14, concordando com Felipe, Cabodevila e 

Callej as  (2001) em coypu (Myocas tor  coypus ). 

No tocante às  f as es  do ciclo es t r al  podemos  citar  que, foram observadas  quatro 

fas es  no ciclo reprodutivo das  mocós  es tudadas  (Figura 14), dados  es tes  concordantes  

com Nogueira (1997) em pacas  e com Felipe, Cabodevila e Callej as  (2001) em coypu.  

Anes tro – na maior ia das  espécies  citadas  na literatura:  coypu (Myocas tor  coypus ) 

(FELI PE;  CABODEVI LA;  CALLEJAS , 2001), chinchila (Chinchilla lanigera) (BEKYÜREK;  

LI MAN;  BAYRAN, 2002), es ta fas e é cons tituída de poucas  células , havendo predomínio 
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das  células  intermediár ias  e parabas ais . Nes te exper imento, es te fato foi marcante, pois  

houve uma porcentagem s ignificativamente maior  de células  parabas ais  nes ta fase 

(T abela 2). Os  leucócitos  apareciam em número moderado. 

Proes tro -  a concentração es trogênica na circulação sangüínea aumenta durante o 

proes tro, causando a proliferação do epitélio vaginal.  A alta taxa de er itrócitos  observada 

na maior ia das  fêmeas  es tudadas , concordam com os  achados  em cadelas  por  Johns tson, 

Rootkus tr itz  e Ols on (2001), e dis cordam dos  dados  de Nogueira (1997) em pacas . 

Leucócitos  em número reduzido e predominância de células  parabasais  e intermediár ias . 

Es tro – é o per íodo de receptividade das  fêmeas , é também chamado de per íodo 

“quente”. Com a progres são do ciclo es tral, e cons equentemente aumento do nível de 

es trógeno circulante, as  células  do epitélio vaginal tornam-se “corneificadas”, tendo s ua 

forma aplanada, e por  vezes , dobrada s obre s i mesma. Es tas  células  super ficiais  

(nucleadas  ou anucleadas ), predominam nes ta fas e, sendo que o incremento da 

porcentagem foi detectado es tatiscamente pelo tes te de T ukey, nos  animais  es tudados  

(T abela 2). Es tes  dados  concordam com Nogueira (1997) em pacas . Leucócitos  ausentes . 

Metaes tro – nes ta fas e as  células  super ficiais  es tão aus entes , ou em baix ís s imo 

número (JOHNS T S ON;  ROOT KUS T RI T Z ;  OLS ON, 2001), fato que ocorreu também nes te 

trabalho. A s ignificância da identificação do metaes tro es tá no fato de que es te pode ser  

um bom preditor  do tempo de ovulação, por tanto de ges tação, e também do 

comportamento sexual (JOHNS T S ON;  ROOT KUS T RI T Z ;  OLS ON, 2001). O começo do 

metaes tro se cor relaciona também com a baixa da fer tilidade, pois  cruzamentos  depois  

da ocor rência das  mudanças  caracter ís ticas  des ta fas e, raramente são fér teis . Além dis to, 

normalmente há um aumento cons iderável de leucócitos  nes ta fas e, fato es te também 

observado nos  es fregaços  vaginais  das  fêmeas  es tudadas . 

Ex is tem ainda, índices  com os  quais  s e es tima a duração do ciclo es tral:  a 

queratinização das  células  epiteliais  vaginais  e aparecimento, ou não, de leucócitos  (FOX;  

LAI RD, 1970). S eguindo es tes  cr itér ios , a duração do ciclo es tral obtida nas  fêmeas  

es tudadas  var iou 18 a 29 dias , sendo que a média foi de 24,25 ± 3,99 dias . Es tes  dados  

resultaram da contagem de dias  trans cor r idos  a par tir  do dia do es tro (número de células  
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super ficiais  alto) de um ciclo, ao dia anter ior  do es tro do ciclo seguinte, como preconiza 

Nogueira (1997). 

Es tes  res ultados  obtidos  nas  observações  de todo ciclo es tral da fêmea de mocó, 

es tão em conformidade com os  encontrados  na literatura, us ando técnicas  es tabelecidas  

para outras  espécies  como cadelas  e gatas  (JOHNS T S ON;  ROOT KUS T RI T Z ;  OLS ON, 

2001). Es tão também concordantes  com dados  em es pécies  cor relatas :  cobaias  

(S T OCKARD;  PAPANI COLAU, 1917;  LI LLEY;  EPPI NG;  HAFNER, 1997), cutias  (Das yprocta 

pr imnolopha) (GUI MARÃES ;  MOREI RA;  VALE, 1997), paca (Agouti paca)(NOGUEI RA, 

1997), coypu (Myocas tor  coypus ) (FELI PE;  CABODEVI LA;  CALLEJAS , 2001) e chinchila 

(Chinchilla lanigera) (BEKYÜREK;  LI MAN;  BAYRAN, 2002).  

Além dis to, as  observações  relacionadas  ao r itual de acasalamento, ocor r idas  

nes te exper imento, indicam que as  condições  de cativeiro foram bem aceitas  pelos  

animais . 

A técnica per mitiu ainda, a identificação do es tro de acordo com os  tipos  

celular es  obser vados , fato es te que pode contr ibuir  par a es tudos  futur os  visando 

aplicações  biotecnológicas  na ár ea de r epr odução des tes  animais , tendo em vis ta 

que nenhum dado semelhante foi encontrado na l i ter atura consultada.  

Es tudos  mais  detalhados  sobr e o ciclo es tr al da fêmea de mocó, as s im 

como o compor tamento social e r epr odutivo são es senciais  par a a compr eensão 

biológica da espécie, contr ibuindo par a a cr iação em cativeir o. 
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7  CONCL U S ÕE S  

 

1  A compos ição fís ico-química dos  líquidos  fetais  dos  mocós  foi semelhante à das  

cadelas , ratazanas  e bovinos . 

 

2  As  concentrações  de alguns  parâmetros  bioquímicos  dos  fluidos  fetais  dos  mocós  

foram semelhantes  às  de outras  espécies , tais  como:  glicose das  búfalas ;  proteínas  totais  

das  ratazanas  e camundongos ;  cálcio do FAL de búfalas . 

 

3  As  concentrações  de alguns  parâmetros  bioquímicos  dos  fluidos  fetais  dos  mocós  

foram di ferentes  de outras  es pécies , tais  como:  glicos e de cadelas , camundongos  e 

ovelhas ;  cálcio do FA de búfalas ;  creatinina de cadelas  e búfalas ;  uréia de cadelas , 

bufalas  e camundongos ;  proteínas  totais  de cadelas , búfalas  e ovelhas .  

 

4  Entre os  dois  líquidos  (FA e FAL), as  concentrações  de cálcio, fós foro, creatinina, uréia 

e proteínas  totais  foram mais  baixas  no fluido alantoideano, enquanto os  índices  de 

glicose foram mais  altos  nes te mes mo líquido. 

 

5  As  condições  ambientais  do cr iatór io e procedimentos  de manej o revelaram-se bons , 

pois  os  animais  reproduz iram-se em cativeiro. 

 

6  As  fêmeas  es tudadas  apres entaram ciclo polies tral contínuo, não tendo s ido ver ificada 

a s azonalidade. 

 

7  A duração média dos  ciclos  es trais , dos  animais  es tudados  em cativeiro, foi de 24,25 ± 

3,99 dias . 

 

8  Ver ificaram-se alterações  na morfologia das  células  da mucos a vaginal, nas  diferentes  

fas es  do ciclo es tral, das  fêmeas  de mocós  es tudadas .  

 

9  T odos  os  tipos  celulares  apareceram em todas  as  fas es  do ciclo, var iando apenas  em 

freqüência de acordo com a fase do ciclo es tral. 



60 

R E F E R Ê NCI AS  

ALLEN, E. T he oes trous  cycle in the mouse. Amer ican Jour nal  of  Anat omy, v. 30, p. 
297-371, 1922. 

BARRET O, C. S . Aval iação bioquímica, ci t ológica e do per f i l  elet r of or ét ico de 
pr ot eínas  no l íqu ido amniót ico e alant oideano de cadelas  en t r e 3 0  a 4 0  dias  de 
ges t ação e no moment o da ces ar eana:  es tudo exper imental. 2002. 141 f. 
Dis s er tação (Mes trado em Reprodução) – Faculdade de Medicina Veter inár ia e Z ootecnia, 
Univers idade Es tadual Paulis ta, Botucatu, S P, 2002. 

BEKYÜREK, T .;  LI MAN, N.;  BAYRAN, G. Diagnos is  of sexual cycle by means  of vaginal 
smear method in the chinchilla (Chinchilla lanigera) L abor at or y Animals , v. 36, p. 51-
60, 2002. 

BONGS ON, T .  A.;  BAS RUR, P. K. Foetal fluids  in cattle. Canadian Vet er inar y Jour nal , 
v.17, n. 1, p. 124-127, 1976. 

BRADFORD, M. M. A Rapid and sens itive method for  quantitation of microgram quanties  
of protein utiliz ing the pr incipal of protein dye binding. Analyt ical  B iochemis t r y, v. 72, 
p. 248-254, 1976. 

BURKE, T . J.  S mal l  an imal r epr oduct ion  and f er t i l i t y. A clinical approach to diagnos is  
and treatment. Philadelphia:  Lea & Febiger , 1986. p. 128-130. 

CARLET ON, M. D. I ntroduction to rodents .  I n:  ANDERS ON, S .;  KNOX JONES  JR.,  J. 
Or der s  and f ami l ies  of  r ecent  mammals  of  t he w or ld. New York:  John Willey, 1984. 
p. 255-265. 

COET Z EE, J. C.;  S EVENS T ER, C. B.;  FOURI E, F. L .;  HELBERG, L. A. I n vitro culture of 
mouse embryos  in human amniotic fluid. S out h  of  Af r ican Medical  Jour nal , v. 76, n. 
2, p. 62-63, July 1989. 

COLES , E. H. P at ologia cl ín ica vet er inár ia. 3. ed. S ão Paulo:  Manole, 1984. p. 566. 

COLORADO S T AT E UNI VERS I T Y Clas s ification of Vaginal Epithelial Cells . Disponível em:  
< http: //arbl.cvmbs .colos tate.edu/hbooks/pathphys/reprod/vc/cells .html> . Aces so em:  
28 j un. 2002. 

CRANDALL, L. S . Family Caviidae. I n: _ _ _ __ _ . Manangement  of  t he w i ld mammals  
capt ivi t y. Chicago:  Univers ity of Chicago Pres s , 1964. p. 247-250. 

DERI VAUX, J.;  ECT ORS , F. F is iopat ologia de la ges t ación  y obs t et r icia vet er inar ia.  
Z aragoza (España):  Acr ibia, 1984. p. 39-43. 

DI CKS ON, K. A.;  HARDI NG, R. Role of fetal sac fluids  dur ing materna water  depr ivation 
in sheep. E xper iment al  P hys iology, v. 79, n. 2, p. 47-160, 1994. 

DOMI NGUEZ , M. M.;  LI PT RAP, R. M.;  BAS RUR, P. K. Fetal fluid s teroids  and their  
relations hip to gonadal s teroid s ecretion in s ingle and twin bovine fetus es . 
T her iogenology, v. 34, n. 1, p. 57-72, 1990. 

EI S EMBERG, J. F. Order  Rodentia. I n: __ _ _ _ _ . Mammals  of  t he neot r opics . Chicago:  
S miths onian I ns titution Pres s , 1989. p. 207-209. 



61 

FELI PE, A. E.;  CABODEVI LA, J.;  CALLEJAS , S .  Character ization of the es trous  cycle of the 
Myocas tor  coypus  (coypu) by means  of exfoliative colpocytology. Jour nal  of  Neot r opics  
Mammals , v. 8, n. 2, p. 129-137, 2001. 

FERREI RA NET O, J. A.;  VI ANA, E. D.;  MAGALHÃES , L. M. P at ologia cl ín ica vet er inár ia. 
Belo Hor izonte:  Rabelo e Bras il, 1978. p. 293. 

FOX, R.;  LAI RD, C. S exual cycles . I n:  HAFEZ , E. S . E. R epr oduct ion and br eeding 
t echniques  f or  labor at or y an imals . Philadelphia:  Lea & Febiger , 1970. p. 107-122. 

GHOS H, C.;  S ANYAL, A. K . Cer tain biochemical character is tics  of rat amniotic fluid. 
I ndian Jour nal  of  Medicine R es ear ch , v. 70, p. 771-776, Nov. 1979. 

GI ANAROLI , L.;  S ERACCHI OLI , R.;  FERRARET T I , A. P.;  FLAMI GNI , C.;  BOVI CELLI , L. T he 
succes s ful use of human amniotic fluid for  mouse embryo culture and human in vitro 
fer til ization. F er t i l i t y and S t er i l i t y, v. 46, n. 5, p. 907-913, Nov. 1986. 

GI ANNONI , M. L.   Cr iação em cativeiro – alternativa para preservação de espécies . I n:  
ECO 92, I MPACT OS  S OBRE OS  RECURS OS  NAT URAI S , 1992, Rio de Janeiro. P ales t r as ...  
p. 27. 

GORDON, H.;  BROS ENS , I . Cytology of amniotic fluid:  a new tes t of fetal matur ity. 
Obs t et r ics  and Gynecology, v. 30, n. 5, p. 652-656, Nov. 1967. 

GRUNERT , E.;  B I RGEL, E. H. F is iologia da prenhez . I n: _ _ _ _ _ _ . Obs t et r icia 
vet er inár ia. 3. ed. Por to Alegre:  S ulina, 1982. p. 27-60. 

GUI MARÃES , D. A.;  MOREI RA, D.;  VALE, W. G. Determinação do ciclo reprodutivo da 
cutia (Das yprocta prymnolopha) através  do diagnós tico colpocitológico. Act a 
Amaz onica, v. 27, n. 1, p. 55-64, 1997. 

HAFEZ , B.;  HAFEZ , E. S . E. Ges tation, prenatal phys iolgy and par tur ition. I n: __ _ _ _ _ . 
R epr oduct ion in  f ar m animals . 7. ed. Philadelphia:  L ippincott, 2000. p. 148-149. 

HERVEY, E. J.;  S LAT ER, J. S . T he s ource of sheep foetal fluids  in the later  s tages  of 
getation. Jour nal  of  P hys iology, v. 22, p. 40-41, 1967 

JAI NUDEEN, M. R.;  HAFEZ , E. S . E. Ges tation, prenatal phys iology, and par tur ition. I n:  
HAFEZ , E. S . E. R epr oduct ion in  f ar m animals . 6. ed. Philadelphia:  Lea & Febiger , 
1993. p. 573. 

JOHNS T S ON, S . D.;  ROOT KUS T RI T Z , M. V.;  OLS ON, P. N. S . Canine and f el ine 
t her iogenology. New York:  W.B. S aunders , 2001. p. 18-29. 

KAKI S HI T A, K .;  ELWAN, M. A.;  NAKAO, N.;  I T AKURA, T .;  S AKURAGAWA, N. Human 
amniotic epithelial cells  produce dopamine and s urvive after  implantation into s tratium of 
a rat model of Parkins on’s  dis ease:  a potential source of donnor  for  trans plantation 
therapy. E xper iment al  Neur ology, v.  165, n. 1, p. 27-34, S ep. 2000. 

KJELDS BERG, C.;  KNI GHT , J. Body fluids :  laboratory examination of amniotic, 
cerobroes pin, s erus  and s ynovial fluids . I n: __ _ _ _ _ . Amer ican s ociet y of  cl in ical  
pat hology. Chicago:  T heid, 1993. 387 p. 

LACHER JR., T . E.  T he comparative s ocial behavior  of Kerodon rupes tr is  and Galea s pix ii 
and the evolution of behaviour  in the Caviidae. B u l let in  of  Car negie Mus eum Nat u r al  
H is t or y, n. 17, p. 1-71, 1981. 



62 

LEVI NS ON, H.;  PELED, Z .;  LI U, W.;  LONGAKER, M. T .;  ALLI S ON, G. M.;  EHRLI CH, H. P. 
Fetal rat amniotic fluid:  trans forming growth factor  beta and fibroblas t collagen lattice 
contraction. Jour nal  S ur gical  R es ear ch , v. 100, n. 2, p. 205-210, Oct. 2001. 

LI LLEY, G. L.;  EPPI NG, R. J. ;  HAFNER, L. M. T he guinea pig es trous  cycle:  cor relation of 
vaginal impedance measurements  with vaginal cycle cytologic findings . L abor at or y 
An imal S cience, v. 47, n. 6, p. 632-637, Dec. 1997. 

LONG, J. A.;  EVANS , H. M. T he oes trous  cycle in the rat and other  s tudies  in the 
phys iology of reproduction. Anat omical  R ecor d, v. 18, n. 3, p. 31-40, 1920. 

LUMBERS , E. R.;  S MI T H, F.  G.;  S T EVENS , A. D. Mensurement of net transplacental 
trans fer  of fluid to the fetal sheep. Jour nal  P hys iology, v. 364, p. 289-299, 1985. 

LYON, M. F.  Gene action in the X – chromosome of the mouse (Mus  mus culus ). Nat u r e, 
v. 190, p. 372, 1961. 

MC KENNA, P. Proteins  in the amniotic and allantoic fluids  of fetal pigs . Compar at ive 
B iochemis t r y P hys iology - B . , v. 78, n. 3, p. 663-667, 1984. 

MELLOR, D. J.;  S LAT ER, J. S . S ome as pects  of the phys iology of sheep foetal fluids . 
B r i t is h  Vet er inar y Jour nal , v. 130, n. 3, p. 238-248, May-June 1974. 

MI T KA, M. Amniotic cells  s how promis e for  fetal tis sue engineer ing. Jour nal  of  t he 
Amer ican Medical  As s ociat ion , v. 17, n. 286, p. 2083, Nov. 2001. 

MI T T ERMEI R, R. A. O país  da divers idade. Ciência H oje. v. 14, n. 81, p. 21-27, 1992.  

MOOJEN, J. Os  r oedor es  do B r as i l . R io de Janeiro:  Minis tér io da Educação e S aúde/ 
I ns tituto Nacional do Livro, 1952. 214 p. (B iblioteca Científica Bras ileira. S ér ie A – I I ). 

NAT ELS ON, S .;  S COMEGNA, A.;  EPI S T EI N, M. B . Amniot ic f lu id-phys iology, 
biochemis t r y and cl in ical  chemis t r y. 3a ed. New York:  John Willey, 1974. v. 1, p. 96-
99. 

NOGUEI RA, T . M. R. Alguns  par âmet r os  f is iológicos  e r epr odut ivos  da paca 
( Agout i  paca, L innaeus , 1 7 6 6 ) , em cat iveir o:  es tudo exper imental. 1997. 131 f. 
Dis s er tação (Mes tre em Z ootecnia) – Faculdade de Ciências  Agrár ias  e Veter inár ias , 
Univers idade Es tadual Paulis ta, Jaboticabal, S P, 1997. 

OET T LE, E. E.;  WI S WEDEL, K . Mouse embryos  cultured in amniotic fluid. S out h  of  
Af r ican Medical  Jour nal , v. 76, n. 2, p. 63-64, Jul.  1989. 

PADMA, S .;  S UBRAMANYAN, C. Proliferative s timulation of lymphocytes  by calmodulin 
binding proteins  isolated from amniotic fluid. I ndian Jour nal  Medical  R es ear ch , v. 
106, p. 236-241, S ep. 1997. 

PERRY, J. S . T he mammalian fetal membranes . Jour nal  of  R epr oduct ion F er t i l i t y, v. 
62, n. 2, p. 321-335, 1981 

PI NHEI RO, M. J. P.;  ANDRADE, S . A.;  CUNHA, J. N. Pres ervação e exploração de animais  
s ilves tres  nativos :  preá, cutia e mocó. Caat inga, v. 6, p. 28-49, 1989. 

REDDY, A. P.;  REDDY, V. S . C.;  RAO, A. S .;  S HARMA, G. P.;  REDDY, G. V. N.;  REDDY, T . 
J.;  REDDY, V. S . B iochemical s tudies  in the ewe (Ovis  ar ies ) amniotic fluid dur ing 
different phases  of ges tation. I n t er nat ional  Jour nal  An imal  S cience, v. 10, p. 321-
323, 1995. 



63 

REDFORD, K. H.;  ROBI S ON, J. G. S ubs is tance and commercial us es  of wildlife in Latin 
Amer ica. I n: _ __ _ _ _ . Neot r opical  w i ldl i f e and cons er vat ion . Chicago:  Univers ity of 
Chicago Pres s , 1991. p. 6-23. 

RENFREE, M. B.;  HENS LEI GH, H. C.;  Mc LAREN, A. Developmental changes  in the 
compos ition and amount of mouse fetal fluids . Jour nal  E mbr yology E xper iment al  
Mor phology, v. 33, n. 2, p. 435-446, 1975 

REZ ENDE, J. ;  MONT ENEGRO, C. A. T rocas  materno-ovulares . I n:  REZ ENDE, J. 
Obs t et r ícia 7. ed. S ão Paulo:  Guanabara Koogan, 1995. p. 77-89. 

ROBERT S , J.  S .  Vet er inar y obs t et r ics  and geni t al  dis eas es . 3. ed. Ann Arbor :  Edward 
Brothers  , 1986. 981 p. 

ROBERT S , M.;  MALI NI AK, E.;  DEAL, M. T he reproductive biology of the rock cavy, 
Kerodon rupes tr is , in captivity:  A s tudy of reproductive adaptation in a trophic specialis t. 
Mammalia, v. 48, n. 2, p. 253-266, 1984. 

S AKURAGAWA, N.;  ENOS AWA, S .;  I S HI I , T .;  T HANGAVEL, R.;  T AS HI RO, T .;  OKUYAMA, 
T .;  S UZ UKI ,  S .  Human amniotic epithelial cells  are promis ing trans gene car r ier s  for  
allogeneic cell trans plantation into liver . Amer ican Jour nal  of  H uman Genet ics , v. 45, 
n. 3, p. 171-176, 2000. 

S T AT I S T I CAL ANALYS I S  S YS T EM – S AS  us er ’s  guide:  s tatis tics . Versão 8. Cary:  S AS , 
2000. 

S HEPARD, T .  H.;  T ANI MURA, T .;  PARK, H. W. Glucos e absorption and util ization by rat 
embryos . I n t er nat ional  Jour nal  and Development al  B iology, v. 41, n. 2, p. 307-
314, Apr . 1997. 

S OUZ A, H. M.;  CARDOS O, E. C.;  BARNABE, V. H.;  VALE, W. G. Alterações  bioquímicas  
dos  líquidos  fetais  de bubalinos  com avanço da ges tação. Vet er inar y B r az i l ian 
R epr oduct ion An imal , v. 23, p. 178-79, 1999. 

S T OCKARD, C. R.;  PAPANI COLAU, G. N. T he ex is tence of a typical oes trous  cycle in the 
guinea pig with a s tudy of its  his tological and phys ilogical changes . Amer ican Jour nal  
of  Anat omy, v. 22, p. 225-284, 1917. 

S T ORER, T . I .;  US I NGER, R. L. Z oologia ger al . 4. ed. S ão Paulo:  Companhia Editora 
Nacional, 1971. 757 p. 

S T RAYER, L. B iochemis t r y. 4. ed. New York:  W.H. Freeman, 1995. p. 1064. 

T HONS EN, J. L.;  EDELFORS , S . Cations  (Magnes ium, Potas s ium, S odium), creatinine, 
bilir rubin and os molality of bovine fetal fluids . Jour nal  of  Dair y S cience, v. 59, n. 2, p. 
288-292, 1976. 

T OMODA, S .;  BRACE, R. A.;  LONGO, L. D. Amniotic fluid volume regulation:  basal 
volumes  and res ponses  to fluid infus ion withdrawal in s heep. Amer ican Jour nal  of  
P hys iology, v.  252, p.380-387, 1987. 

T OUMA, C.;  PALME, R.;  S ACHS ER, N. Different types   in two clos ely related S outh 
Amer ica rodents  (Cavia aperea and Galea mus teloides ) with different social and mating 
sys tems . R epr oduct ion, v. 121, p. 791-801, 2001. 



64 

UCHI DA, S .;  I NANAGA, Y.;  KOBAYAS HI , M.;  HURUKAWA, S .;  ARAI E, M.;  S AKURAGAWA, 
N. Neurotrophic function of conditioned medium from human amniotic epithelial cells . 
Jour nal  Neur os cience R es ear ch , v. 62, n. 4, p. 585-590, Nov. 2000. 

VON RI CHT ER, W. T he util ization and manangement of wild animals . Animal R es ear ch 
and Development , v. 10, p. 93-103, 1979. 

VOT T A, R. A. Aplicaciones  clínicas  del es tudo de la creatinina del líquido amniótico. 
I n: __ _ _ _ _ . I nves t igaciones  cl ín icas  al  conociment o del  es t ado f et al . México:  
Panamer icana, 1975. p. 59-63. 

WEI R, B. J.;  ROWLANDS , I . W. Reproductive s trategies  of mammals . Annual R eview  of  
E cology and S ys t emat ics , v. 4, p. 139-163, 1973. 
 
 
 


