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RESUMO
AMBRÓSIO, C. E. A barreira placentária em cães (Canis familiaris, Linnaeus, 1758):
fluxo sanguíneo materno-fetal. 2004. 95 f. Tese (Doutorado em Anatomia dos Animais
Domésticos e Silvestres) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade
de São Paulo, São Paulo, 2004.
Este estudo define a inter-relação microvascular materno-fetal e o desenvolvimento dos
hematomas placentários durante diferentes períodos gestacionais em cães SRD. Placentas
de 20, 35, 45 e 55 dias da

prenhez foram perfundidas e fixadas para a investigação

histológica e confecção de moldes vasculares, injetados

com Mercox, e submetidos a

corrosão para análise ao microscópio eletrônico de varredura. Os componentes fetais da
placenta endoteliocorial e zonária anular do cão são irrigadas por dois ramos arteriais do
cordão umbilical, um endereçado à cinta placentária, e outro ao hematoma marginal. Da
artéria principal central, originam-se colaterais destinados às lamelas e vilos do labirinto no
sentido feto-uterino. O desenvolvimento lamelar mostrou-se progressivo com o avançar da
prenhez. Os complexos capilares na periferia dos vilos têm a forma de tufos de pêlos, cujos
capilares são contínuos com o sistema venoso. Da artéria hematomal organizam-se os
lóbulos microvasculares circulares, que aparecem no septo ou barreiras entre o hematoma
marginal e o labirinto. Os capilares placentários maternos dispõem-se de maneira a cruzar
os capilares fetais. Conseqüentemente, o fluxo sangüíneo placentário de cães Sem Raça
Definida é caracterizado por um tipo de sentido único de corrente cruzada simples. O
desenvolvimento dos hematomas marginais foi quantificado por morfometria. Os primeiros
traços dos hematomas apareceram entre o 18º a 20º dia
hemorrágicas, delimitadas por sincíciotrofoblasto

e

da

prenhez

como áreas

pelo tecido septal materno. Sua

justaposição à artéria materna principal, confirma a origem de sangue extravasado como
oriundo dos capilares endometriais. Entre 30 a 45 dias de prenhez, os hematomas são
orientados no sentido alanto-uterino, alcançando a região das glândulas endometriais,
caracterizando canais de sangue extravasado, organizados em hematomas marginais

ou

bolsas laterais à cinta placentária central. Mediante análise estatística (KS-400 Zeiss®)
correlacionamos a área dos hematomas e da cintura placentária, utilizado o teste de
Pearson, o que nos revelou que os hematomas crescem até 46º dia da gestação. Do 46º dia
até

o

parto,

o tamanho da cintura ultrapassou o desenvolvimento dos hematomas,

sinalizando que a fonte de nutrição do feto de cães no terço final de gestação, depende da
troca transplacentária, mesmo considerada a atividade
hematomas.

Palavras-chave: Cães, Placenta, Sangue, Prenhez.

fagocitária

exercida

pelos

ABSTRACT
AMBRÓSIO, C. E. The placental barrier in dogs (Canis familiaris, Linnaeus, 1758):
maternal-fetal blood flow. 2004. 95 f. Tese (Doutorado em Anatomia dos Animais
Domésticos e Silvestres) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade
de São Paulo, São Paulo, 2004.
That study defines the maternal-fetal microvascular interrelationship and the placental
hematomes development during different pregnant periods in the mongrel dog placenta.
Placentae from 20, 35, 45 and 55 days of pregnancy were perfusion-fixed for histological
investigation and vascular corrosion casts were prepared for scanning electron microscopy.
Two main umbilical cord arterial branches irrigate the fetal components of annular zonary
endotheliochorial dog placentae, one tributary to the centre of the girdle and the other one
to the marginal hematome. From the central main artery many stem arteries arise and move
through the lamellae or villi of the labyrinth in feto-maternal directions. The lamellar
development showed increased substantially with progressing pregnancy. The capillary
complexes at the periphery of the villi have the shape of hair tufts and lead into the venous
drainage system. The hematomal artery supplies the circular lobules, which appear as a
septum-like barrier between the marginal hematome and the labyrinth. The

maternal

placental capillaries, generally cross the fetal capillaries. Therefore, the placental blood
flow in mongrel dogs is characterized by a one-way crosscurrent type interrelationship.
Were analyzed the development of the marginal hematomes in dog placentae by
morphometry. The first traces of hematomes appeared at 18-20 days of pregnancy as
hemorrhagic area lines, and were delimited by syncytiotrophoblast and maternal septal
tissue. Its location near the maternal stem artery confirms the endometrial capillary origin

of the extravasated blood. Between 30-45 days of pregnancy, the hematomes were oriented
in allantoic-uterine direction reaching the endometrial gland region, thus forming channels
of extravasated blood, which were organized as marginal hematomes or lateral pockets to
the placental girdle. Statistical analysis (KS-400 Zeiss®) was used to quantify the area of
hematomes and placental labyrinth, and Pearson test correlation revealed that hematomes
grow until 46 days of pregnancy. From day 46 until parturition, the size of the placental
labyrinth increased and passed the development of the hematomes. We conclude that the
supply of the dog fetus in the last third of pregnancy, depends more on transplacental
exchange than on phagocytosis done by hematomes.

Key words: Dogs, Placenta, Blood, Pregnancy.
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1 INTRODUÇÃO
Os cães apresentam sua descendência cravada nas grandes planícies do Norte
Americano que data de 40 milhões de anos. Estes animais antes denominados Hesperocyon,
tornaram-se grandes predadores. O outro grupo de canídeos, o Epicyon, originário da
mesma árvore genealógica, isto há 8 milhões de anos, dotados de grandes dimensões
corpóreas, marcaram o auge da era dos canídeos no globo terrestre, porém as alterações
climáticas e o desaparecimento de presas, colaboraram para sua extinção, e ao mesmo
tempo, para a sobrevivência dos Eucyons, animais menores e mais adaptados ao meio
ambiente. A partir daí originou-se o lobo selvagem, Canis lupu, (LARGE, 2002), animal
disseminado pelo mundo, domesticado pelo homem e fonte de origem de diversas raças
caninas encontradas nos tempos atuais. Os lobos começaram a viver nas proximidades das
sociedades humanas, aproveitando-se dos restos de alimentos ali depositados, e,
conseqüentemente a humanidade passou a aceitar sua presença, além de considerar seus
filhotes como animais de estimação, estabelecendo com isto a relação afetuosa, homemanimal (ZEUNER, 1963).
Com isto, os cães tornaram-se importantes para as

famílias

como

animal

de

estimação, sendo muitas vezes considerado pela Medicina como modelo

animal

de

pesquisas. De ambas as partes, surge a necessidade do conhecimento morfofuncional do seu
organismo, especialmente quando se considera a importante relação materno-fetal. Com
vistas a desvendar a primeira relação entre mãe e filho, ou seja, descrever a placentação e
conseqüentemente as estruturas placentárias. Ambrósio e Miglino, 2001 estudaram os
aspectos morfológicos placentários durante os diferentes estágios gestacionais (20, 35, 45 e
60 dias). Entretanto restava ainda ser desvendada a principal característica da barreira
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placentária, ou seja, o fluxo sanguíneo materno -fetal,

conhecido

apenas dentre os

carnívoros, no gato (LEISER; KOLHER, 1993) e no vison (PFARRER et al., 1999).
Nossa proposta inclui a caracterização deste aspecto funcional, base importante para a
compreensão do desenvolvimento fetal, da

eficiência

placentária e

da

capacidade

fisiológica da barreira inter-hemática, além de dados relativos a morfologia do
desenvolvimento da cinta e hematomas marginais placentários.
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2 LITERATURA

Amoroso (1952) estudando a placenta endoteliocorial mostrou que importantes trocas
ocorrem nos vasos sanguíneos endometriais, no qual ocorre uma hiperemia e mínimas
hemorragias que podem ocorrer devido a ruptura de alguns capilares superficiais. Uma das
características da placenta da Ordem Carnívora é a presença de hematomas nas borda e
centrais a placenta. Quando eles ocorrem, a membrana corioalantóide desenvolve vilos, os
quais, encontra-se diretamente em contato com os vasos maternos. Em todos os membros
dessa Ordem, grandes ou pequenas hemorragias ocorrem desde o primeiro período de
ligação das vesículas blastodérmicas e essas efusões variam de tamanho e posição. No cão
ocorrem regularmente ao longo das margens da placenta e com extensiva quebra de
hemoglobina, com liberação de “uteroverdina”, as quais acumulam e formam as “bordas
verdes, em adição, pequenas hemorragias tomam lugar dentro do tecido placentário e
formam as “bolsas verdes” ou hematomas centrais, os quais podem ser isolados ou juntar-se
nas “bordas verdes” através de pontes.

Creed e Biggers (1963) estudaram alguns aspectos da estrutura placentária dos
guaxinins (Procyon lotor), mostrando que, como em muitas placentas de outros carnívoros,
está é classificada como do tipo zonária e forma um anel completo. Em particular, uma
característica não usual é, entretanto, a presença de uma grande estrutura vascular de
dimensões macroscópicas, as quais emergem do centro placentário e anti mesometrial. Esta
estrutura que tem sido chamada de órgão hemófago aumenta em tamanho e complexidade
até aproximadamente dois terços a três quartos da gestação, após o qual regride.
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Histologicamente, o anel é labiríntico e a relação materno fetal é, de acordo com a
classificação de Grosser (1909) do tipo endoteliocorial. Entretanto, do começo ao fim da
gestação ocorre uma infiltração progressiva de capilares fetais e também, as paredes dos
capilares maternos são evidentes. O órgão hemófago pode ser descrito como hemocorial,
mas consiste essencialmente de uma grande área de epitélio fetal fagocitário e as células,
dos quais aparecem principalmente, como responsáveis pela ingestão de corpúsculos de
sangue materno, no qual está banhado. O possível significado dessa estrutura está em
discussão.

Wynn e Amoroso (1964) pesquisando a placenta de 5 espécimes de hiena malhada
(Crocuta crocuta erxleben), no início do segundo terço e no final da gestação, citam que
esta é parecida com a da cadela e da gata no tamanho e limites de um amplo alantóide e um
saco vitelínico médio. A hiena é única entre os carnívoros a possuir uma placenta vilosa
hemocorial, parecida com a dos macacos no Novo Mundo, diferente daquela dos outros
carnívoros. A intimidade das circulações fetal e maternal é assim aumentada identificandose assim os capilares intra epiteliais no trofoblasto sincicial. Diferentemente da maior parte
dos carnívoros, as hienas não possuem hematomas centrais ou marginais, assim como
depósitos de pigmento, e carecem de estruturas especializadas para

tais

funções na

membrana coriônica.
A principal forma de entrada do sangue materno se faz diretamente no seio subcorial,
no qual artérias uterinas transportam sangue para o tecido endometrial gestacional na
margem da placenta. Artérias menores passam do seio subcorial no septo maternal e
percorrem toda zona trofoblástica. Artérias maiores não descarregam sangue na base da
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placenta, e a drenagem basal constitui o único meio de retorno do sangue para as veias
uterinas.

Segundo Sinha e Mossman (1966)

existem

na

placenta dos carnívoros

extravasamentos dos capilares endometriais, mas nenhum capilar aberto foi localizado.
Segundo eles ninguém sabe o que causa o extravasamento ou por que ele ocorre somente
nas áreas de aposição do trofoblasto hemófago.

Anderson (1969) descreveu a ultra estrutura do labirinto da placenta canina através de
microscopia eletrônica de transmissão durante o quadragésimo e sexagésimo

dia

de

gestação. O citotrofoblasto persiste em estado indiferenciado durante a gestação com
numerosos

poliribossomos

e

pequenos

retículos

endoplasmáticos

rugosos.

sinciciotrofoblasto possui extensivo retículo endoplasmático rugoso com
expandidas contendo precipitados. Os

capilares

fetais

progressivamente

O

cisternas
invadem

o

sincício, sem entretanto penetrar a lâmina basal. Células maternas decíduas são reportadas
aqui pela primeira vez na espécie. O endotélio materno é consideravelmente hipertrófico
com muitas organelas membranosas, mas existe um considerável estreitamento deste entre
50 e 60 dias de gestação. A membrana intersticial está entre o trofoblasto e o endotélio
materno, oferecendo em parte, na formação da fina barreira placentária com 60 dias. A
condição definitiva de endoteliocorial é confirmada e a espessura da barreira placentária é
aproximadamente de 1

.

Em relação ás características externas do embrião do cão Evans e Sack (1973)
observaram que aos 15 dias de gestação, o embrião apresenta perfeita característica
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primitiva. Aos 16 dias forma o tubo neural, e parte do segmento da espinha dorsal
embrionária. Aos 17 dias de gestação três primárias vesículas cerebrais estão presentes. O
tubo neural está fechado á nível do oitavo segmento da espinha dorsal embrionária. A
formação do alantoíde ocorre aos 18 dias de gestação. Aos 20 dias a flexura cefálica está
presente. Constata-se nesta data a presença do segundo e primeiro arco branquial, e ocorre
uma torção na região caudal do embrião. Aos 22 dias de gestação o embrião apresenta
“forma de C”, o âmnio está completo e o terceiro arco branquial se encontra presente.
Forma-se a cavidade olfatória e os membros torácicos e pélvicos já estão formados. O
quarto arco branquial, a cadeia mamária e o meato acústico estão presentes aos 25 dias de
gestação. Dos 25 aos 28 dias presença da planta da mão e a parte externa da orelha são
evidentes, assim como os sulcos superficiais entre os dígitos dos membros posteriores, e os
olhos estão pigmentados. De 30 á 32 dias de gestação ocorre à formação das pálpebras, o
folículo piloso acima do lábio superior e acima dos olhos são palpáveis, a genitália externa
consiste em um tubérculo, e há um aumento lateral; sulco entre os dígitos. O meato acústico
é recoberto parcialmente pela parte externa do ouvido, cinco pares primordiais de mamas
estão presentes e existe uma hérnia intestinal dentro do cordão umbilical. Aos 33 dias
ocorre fusão dos palatos. Com 35 dias as pálpebras recobrem parcialmente os olhos, a parte
externa do ouvido recobre o meato acústico; os dígitos são separados distalmente, e a
genitália externa é diferenciada. Com 38 dias os pêlos são aparentemente palpáveis. Aos 40
dias de gestação as pálpebras estão unidas; o intestino retorna para a cavidade abdominal, e
as garras estão formadas. Com 43 dias de gestação os pêlos estão ligados ao corpo através
dos folículos pilosos, e os dígitos estão amplamente estendidos. Com 53 dias de gestação o
feto está o completamente recoberto por pêlos, e os dígitos e coxins estão presentes. De 57
á 63 dias ocorre o nascimento do feto.
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(Fonte: Evans e Sack, 1973)
Esquema 1 - Grau de desenvolvimento do embrião e feto canino durante o período de
gestação
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Barrau et al. (1975) descreveu o desenvolvimento da implantação da placenta em 25
fêmeas prenhez da raça Beagle durante 10, 12, 13, 14, 16, 18, 26 e 35 dias de gestação
através da microscopia de luz e microscopia eletrônica de transmissão. Após o décimo dia
do fim do estro, sítios de implantação foram diferenciados macroscopicamente através de
alterações por toda extensão dos cornos uterinos. Estas alterações resultaram do edema das
glândulas das zonas basais e intermediárias do endométrio. A largura das pequenas
glândulas ou criptas endometriais nos sítios de implantação e inter-implantanção são
similares.
No 12º dia, a implantação era grande e dois importantes fatos relativos ao
desenvolvimento foram notados: o crescimento das criptas e formação de lacunas. Figuras
mitóticas eram abundantes no epitélio que delimita as criptas. A invasão surgiu por volta do
13º dia de gestação. Massas de sinciciotrofoblasto na superfície

do citotrofoblasto

apareceram sobre o útero e gradualmente cresceram em direção ao perimétrio, penetrando
entre as células epiteliais maternas, eventualmente ao redor da membrana basal. Gotas
lipídicas abundantes, corpos densos e heterofagossomos com sinciciotrofoblasto indicavam
uma provável escala de fagocitose e digestão de tecido materno. O trofoblasto que cresceu
ao redor da camada de capilares, estabeleceu estreita relação com os vasos maternos. Como
o trofoblasto continuou a espalhar-se e o sincicio permanecia mergulhado dentro das
glândulas, penetrando entre seus espaços e não havendo indicacação de formação sincicial
no tecido epitelial materno.
Neste mesmo tempo, o vilo trofoblástico penetrava profundamente nas glândulas
endometriais e figuras mitóticas tornavam-se abundantes no trofoblasto celular.
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No 16º dia, sítios de implantação tinham- se expandido consideravelmente, e a
invasão primária estendia-se completamente por todo útero,

menos

ventralmente ao

embrião. Numerosas características foram observadas nas regiões das criptas: (1) áreas
focais de necrose tinham sido formadas apenas na frente do trofoblasto invasor; (2) as
criptas dos sítios de implantação tinham tornado-se longas, tortuosas e fechadas; (3) figuras
mitóticas eram abundantes no epitélio glandular; (4) a lacuna na base das criptas tinha
tornado-se grande e apresentava apenas uma fina bainha de tecido conjuntivo que separavaas dos epitélios das lacunas adjacentes. De outra parte, as glândulas

basais

tinham

submetido-se a um pequeno crescimento em altura, entretanto elas estavam distendidas e
inchadas, e os sítios de interimplantação não tinham se alterado. As células decíduas, que
Anderson (1969) caracterizou, estavam presentes e com atividade mitótica dentro dos sítios
de implantação.
No 18º dia, o trofoblasto era profundo dentro do endométrio e a zona de material
necrótico tinha aumentado extremamente de tamanho. Discos
trofoblasto celular agora estavam delineados pela zona

grandes

e planos de

necrótica. O fato do

sincíciotrofoblasto não estar claro, mas aparecendo quebrado, contribuía com a deposição
de debris celulares. No disco, dois tipos celulares trofoblásticos eram morfologicamente
distintos. As células predominantes contendo corpos densos e numerosas mitocôndrias
apicais, apresentava a borda do lúmen com superfície irregular. As outras células possuíam
vacúolos citoplasmáticos abundantes, microvilos densamente longos e empacotados nas suas
superfícies apicais e citoplasma eletropaco, mas somente com poucos corpos densos
com núcleos multimórficos.
No 26º dia, o trofoblasto alcançou a profundidade máxima de

penetração tendo

afastado ou corroído as criptas até as aberturas das lacunas. O sincíciotrofoblasto tinha
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expandido e cercado completamente os vasos maternos da zona placentária. No 35º dia, o
sicínciotrofoblasto tinha diminuído e poucas células de citotrofoblastos eram remanscentes.
Células deciduais estavam presentes junto aos vasos maternos, cercados por projeções de
sincíciotrofoblasto. Dentro dos corpos multivesiculares sinciciais haviam remendos de
retículo endoplasmático rugoso, e numerosas mitocôndrias localizadas próximas aos vasos
sanguíneos maternos. Onde os capilares fetais estendiam dentro do sincício, a barreira entre
a circulação materna e fetal era fina, mas havia uma densa lâmina basal. Ocasionalmente
nota-se que o trofoblasto invade as grandes lacunas. Células de epitélio materno delinearam
as lacunas possuindo numerosas e grandes gotas lipídicas apicalmente concentradas com
mitrocôndrias, esparsos retículos endoplasmáticos rugosos e microvilos abundantes e bem
desenvolvidos em seu corpo luminal, podendo então ter caráter absortivo como função. Em
contraste, células epiteliais das glândulas basais continham moderadamente grande
amontoados de retículo endoplasmático rugoso, complexos de Golgi com corpos densos e
bem desenvolvidos mas com poucas gotas lipídicas e microvilos. Essas características
indicavam que as glândulas basais provavelmente mantinham alguma função secretora.
Hematomas formavam-se em ambas as bordas da placenta canina. A invasão do trofoblasto
nas extremidades polares aos locais de implantação começou do mesmo modo que em outra
parte da placenta. Entretanto no 16º dia havia uma erosão extensiva do tecido materno
incluindo o endotélio dos vasos sanguíneos. Longas necroses e hemorragias resultaram em
lagos de sangue materno extravasado delineado por células de trofoblasto cobertas por
citotrofoblasto em necrose. O citotrofoblasto possuia células sanguíneas vermelhas
abundantes, pequenos corpos densos, microvilos irregulares e moderados amontoados de
retículo endoplasmático rugoso.
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Em suma, os sítios de implantação tornaram-se visíveis dez dias após o final do estro.
As criptas cresceram rapidamente e continuaram após a invasão ter-se iniciado. A invasão
começava por volta do 13º dia quando massas de sincíciotrofoblasto penetravam entre as
células epiteliais maternas e espalharam-se rapidamente ao longo do lúmen e dentro das
glândulas endometriais. O trofoblasto penetrou as criptas até as grandes lacunas, as quais
tinham sido formadas, devido ao achatamento de algumas das glândulas na região basal das
zonas das criptas. Neste estágio grande quantidade de tecido necrótico era evidente e o
citotrofoblasto desenvolvia característica de células absortivas. Após ocorrida a maturação
do sincício fetal, por volta do 26º dia de gestação, a placenta apresentava máxima invasão
em profundidade. Hematomas eram formados por necroses focais de tecido fetal e
endometrial nos polos finais dos sítios de implantação. Grandes lagos de sangue estagnado
e células vermelhas eram fagocitadas e encontravam-se cercadas por células trofoblásticas.

Gulamhusein e Beck (1975) pesquisando a placenta dos furões, descrevem seu
hematoma ou órgão hemófago. O acúmulo de sangue materno aparece nesta espécie na
região antimesometrial entre os discos placentários ao redor do 18º dia de gestação. Ele está
completamente formado ao redor do 28º dia de gestação e mantém seu tamanho até o
nascimento. O sangue materno extravasado permanece fechado devido a associação das
membranas coriônicas e alantoídeas. Mais tarde, esta é

alinhada

por

células

citotrofoblásticas tornando-se extensivamente pregueada, nos

estágios

avançados da

prenhez. Assim, as pregas tornam-se contínuas na margem placentária unindo-se ao
trofoblasto do labirinto.
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Células de sangue materno, repousando em contato com a membrana corioalantóidea
são ingeridas por células trofoblásticas, as quais não digerem os

eritrócitos, ou os

fragmentam dentro do seu citoplasma.

Barone (1976) descreveu a placenta dos carnívoros como zonária, endoteliocorial e
labiríntica. Sua organização característica é estabelecida a partir da metade da gravidez, ou
seja, a partir do 1º mês após a fecundação. Na zona anular assenta-se o folheto externo do
alantóide o qual une-se ao córion no 18º dia de gestação na gata e no 20º dia na cadela. A
partir daí os vilos do trofoblasto desenvolvem-se de modo considerável formando lamelas
que se aprofundam muito no endométrio.
O epitélio deste último é pequeno em superfície e, na parte superficial das criptas e
das glândulas uterinas, ocorre uma transformação sincicial particular. Este sincício é
atacado e absorvido pelas células do trofoblasto antes que se origine um sincíciotrofoblasto.
As lamelas coriais invadem a lamina própria do endométrio, como uma expansão primária,
depois secundária, na qual se dispõem os vasos alantoídeos. Finalmente persiste somente a
parte mais profunda dilatada das glândulas uterinas, formando com a parte correspondente
da lamina própria, o estrato esponjoso do endométrio. Isto resulta nas dobras das lamelas do
alanto-corion implantando-se em uma trava de tecido conjuntivo endometrial rico em vasos
maternos, constituindo assim o labirinto placentário. Forma-se assim uma decídua, a qual a
partir do momento do parto, pela destruição do fino estrato intermédio, que é o estrato de
junção, assegurando a regeneração do endométrio. O labirinto é muito espesso na gata,
donde ocupa quase que toda a espessura do endométrio. Na cadela ocupa 2/3 da sua altura,
sendo o terço profundo ocupado pelo estrato esponjoso.
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Ao final da gravidez, o anel placentário levemente escavado na sua parte média,
mostra um aspecto muito esponjoso e de coloração vermelho escura. Em uma faixa
milimétrica do parênquima sua margem apresenta uma coloração diferente, e esverdeada na
cadela, e marrom, mais ou menos escuro na gata. Esta coloração se deve a presença de
numerosos hematomas microscópicos formados na segunda metade da gravidez pelo
extravasamento de sangue materno. Estes hematomas são vastos e localizados na margem
da placenta da cadela. Na gata são menores, mais numerosos e esparsos podendo atravessar
sua superfície do cório liso e atingir o endométrio. Em ambos os casos a hemoglobina é
transformada em um pigmento particular, análogo

aquele

da

bile e denominado

uteroverdina. Este pigmento persiste até o final da gestação da cadela, caracterizando-se
como ‘’borda verde’’ da placenta. Torna-se, entretanto destruído na gata nos últimos dias,
aumentando de tamanho e tornando-se uma ‘’borda marrom’’.

Mossman (1987) descrevendo a Ordem carnívora relata que há um grande número de
famílias e uma grande diversidade da anatomia corpórea destes animais. Segundo ele, a
morfogênese e anatomia definitiva das suas membranas fetais é sempre uniforme. As
membranas fetais do cão e da foca são distintas uma da outra, somente por pequenas
diferenças principalmente relativas a localização dos hematomas. As características
encontradas nos carnívoros e nunca encontradas em outros grupos de animais é a presença
do formato de “T” do saco vitelino, do sistema de membranas definitivo. Enquanto um saco
alantoíde muito grande e hematomas são comuns para todos os carnívoros, e a maioria
deles tem a placenta zonária (provavelmente o tipo primitivo para o grupo). Este formato
também é encontrado em outras Ordens.

29

As placentas de carnívoros possuem duas peculiaridades. Uma é a

membrana

intersticial sobre a qual o endotélio materno da zona intima descansa. Ela é muito mais
espessa e muito mais proeminente que a membrana endotelial basal. Nesta, um grande saco
alantoíde quase completamente, funde-se com o âmnio. Vasos alantoídes vascularizavam
todo o cório e quase todo âmnio. O cordão umbilical é muito curto enquanto o âmnio cobre
o alantóide.
Os vasos umbilicais (alantóicos), uma artéria e uma veia fusionada, dirigi-se para
cada uma das extremidades da placenta. Antes de alcançar a extremidade (margem), cada
par de vasos divide-se em dois pares, um em direção mesometrial e outro antimesometrial.
Estes alcançavam a placenta zonária típica em uma posição lateromesometrial, usualmente
cursando a linha de junção entre terço médio da faixa. Os

ramos

antimesometriais

usualmente calibrosos por causa de suas divisões, dispõem-se próximo à linha mesometrial.
O tipo mais comum de placenta nos carnívoros é zonária ou zonária interrompida.
A outra peculiaridade é a presença das assim chamadas decíduas ou células gigantes.
Elas são moderadamente grandes e encontradas entre o endotélio materno e o
sincíciotrofoblato na zona íntima. Elas podem ser modificadas pelas células endometriais
do estroma, porém não ocupam posição de tecido celular típico do estroma. Esta posição na
placenta dos carnívoros é ocupada pela persistência e hipertrofia do endométrio glandular
na base da placenta. As células são, por certo, decíduas e eliminadas no parto com o resto
da placenta. Desde que a função de decídua típica não seja claramente entendida, ela não
pode ser especificamente caracterizada tampouco por sua origem ou por sua função.
Já que nada é conhecido a respeito da função destas células nos carnívoros, e elas não
assumem posição típica de decídua, Mossman (1987) considera o termo “célula decídua”
inapropriada. Até que funções sejam atribuídas à estas células, o termo “células gigantes
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maternas” é o mais adequado para ser utilizado. Estas células não são especialmente
“gigantes” mas parecem ser “as maiores células” da placenta dos carnívoros.
Na placenta endoteliocorial é o trofoblasto fetal que invade o endométrio, destruindo
o epitélio e estroma, entretanto não destrói o endotélio dos capilares. Sendo assim, a
placenta na maioria dos grandes carnívoros, pode ter somente poucos milímetros de
espessura. De outra parte, o endotélio materno, pode crescer como o órgão no seu todo,
sugerindo que as células gigantes maternas poderiam ser germinativas e suprir as novas
células endoteliais. Entretanto esta hipótese não é confirmada.
Hematomas

placentários

dos

carnívoros,

ou,

mais

especificamente

“Órgãos

hematófagos” são áreas nas quais ocorre fagocitose fetal a partir dos elementos do sangue
materno. Este fenômeno ocorre a partir da justaposição do endométrio glandular com a face
corioalantóidea placentária tornando o citotrofoblasto de absorção, e conseqüentemente
fagocitose colunar. O sangue materno escapa dos capilares dos septos interglandulares para
dentro do espaço existente entre o endométrio e o corioalantóide. Se a hemofagocitose
mantém lugar com extravasamento, o espaço dilata-se moderadamente, e o hematoma é
relativamente inconspícuo e usualmente vermelho, palha ou marrom como nos felinos. Se o
extravasamento é maior, então o sangue acumula, a hemoglobina se quebra e um pigmento
de bile é formado. Assim os hematomas aparecem verdes, ou com “bordas verdes”,
características das placentas dos canídeos. Os extravasamentos podem ser tão grandes que
os hematomas se transformam em “grandes sacos sanguíneos”

como

em

muitos

Mustelídeos.
Os carnívoros possuem outras áreas de absorção que são aréolas, mais ou menos
típicas, como as que foram observadas no corioalantóide liso dos cães (AMOROSO, 1952)
e furões (GULAMHUSEIN; BECK, 1975) porém nunca no gato (LEISER, 1980). As
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aréolas não são conspícuas nos carnívoros, assim como elas são no porco. A presença de
alta ativadade endometrial glandular no período da gravidez dos carnívoros, é suficiente
para indicar que todos possuem uma previsão, para absorção dos seus produtos. Isto pode
ocorrer em toda a superfície corioalantoíde.
Secreções uterinas podem ser a maior fonte de nutrição para

os conceptos de

carnívoros, porem não podemos concluir sobre seu caráter nutritivo ou seu significado.
Aréolas também têm sido verificadas no labirinto placentário de ursos. De outra
parte, os tipos de vilos corioalantoídeos e lamelas do labirinto, de todas as placentas de
carnívoros estudadas até então são cobertas por citotrofoblasto fagocítico e absorvitivo,
com capacidade de se estender para dentro das glândulas endometriais dilatadas, tão bem
ilustradas por (GULAMHUSEIN; BECK, 1975). Estas podem absorver, não somente
secreções glandulares, mas também quebrar produtos do tecido endometrial atrófico,
característico da zona de justa posição. Áreas similares são descritas no topo dos vilos, e
todas possuem aréolas típicas. Em alguns casos, sistemas de arcadas estão presentes na base
dos vilos.
Muito mais pode ser dito a respeito do saco vitelino. Os blastocistos dos carnívoros
são primitivos no seu modo de desenvolvimento. Desde os estágios bi e trilaminar dos
embriões, a placenta coriovitelínica e temporária está bem desenvolvida. Como o fenômeno
é concluído pela extensão do exoceloma, a esplancnopleura do saco vitelínico, é liberada
como em outros animais, exceto a parte remanescente justaposta ao

saco

coriônico

conectado por uma pequena parte do mesoderma. O saco vitelínico

é primeiramente

esferóide, tornando-se estreitado mediante cada extremidade do concepto, e finalmente é
confinado a um estreitamento do espaço exocelômico pela

rápida

expansão

do saco

alantoíde e âmnio. Assim assume o formato de “T”, como braços relativamente longos e
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um cordão vitelínico muito curto nos carnívoros. Ao invés da atrofia gradual como ocorre
nos outros mamíferos, o saco vitelínico permanece nos carnívoros altamente vascularizado,
até o parto. Sua vascularização é notável por causa da densa rede de capilares que impregna
uma coloração vermelha intensa mostrando-se macroscopicamente, como um saco vazio.
Não existe aparentemente nenhum estudo sobre a função do saco vitelínico, acerca da
hematopoiese, porém esta poderia parecer não ser necessária durante o final da vida prénatal. De fato, secções do saco vitelínico (observados tardiamente) mostram pequenas
indicações da sua atividade. A única relação anatômica que sugere o possível significado
das suas estruturas parece ser sua relação com o exoceloma e o líquido nele contido. Nada é
conhecido a respeito da bioquímica, e ou fisiologia desta relação, mas a persistência dele na
placenta a termo, aliada à sua intensa vascularização sugere que ele pode ser essencial. Não
seria difícil obter amostras do líquido exocelômico, do conteúdo do saco vitelínico e do
sangue arterial ou venoso do saco vitelínico,

para

investigar sua constituição e

características.
Todos os carnívoros estudados possuem um saco alantoíde muito grande, quase
completamente incluso e fusionado ao âmnio. Os vasos alantóides vascularizam o cório
todo e quase todo o âmnio. O cordão umbilical é muito curto, e, como o âmnio envolve os
ductos alantoíde e vitelínico.
Os vasos alantoídes umbilicais são divergentes. Uma artéria e uma veia penetram em
cada face da placenta. Antes de se dividir, cada par de vasos transformam-se em dois pares,
um em direção mesometrial e outro, anti mesometrial. Esta divisão é típica da placenta
zonária (anular) na posição lateromesometrial. Os ramos usualmente percorrem a linha de
junção entre o meio terço da zona e as porções laterais, ou assumem posição similar se a
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placenta seja ou não zonária completa. Os

ramos antimesometriais são usualmente os

maiores, já que suas divisões ocorrerem próximo a linha mesometrial.
Os labirintos dos carnívoros tendem a aparecer na sua superfície fetal, porque a
superfície vascular forma uma rede que se dobra em pregas, relacionadas às vilosidades
alantóides mesodermais. Os territórios não são verdadeiros lobos. Cada sistema de vilos
supre um lobo único. Um cruzamento de vários deles ocorre próximo ao centro de cada
região (ou território).
Os lobos quando observados por secções da placenta não são claramente demarcados,
como são nas placentas dos roedores. Cada um estende-se mediante toda a espessura do
labirinto, o qual não é pregueado na maioria dos carnívoros. Entretanto na maioria das
espécies, os vilos estão divididos de forma mais complexa, e o endométrio basal dispõe-se
abaixo do repregueamento ou interdigitação com os lobos. Todas as placentas de carnívoros
examinadas são designadas possuidoras de fluxo contracorrente na zona íntima (LEISER;
KOHLER, 1984).

Dantzer et al. (1988) citam que ambas artérias e veias cursam paralelas à placenta. Já
as bifurcações arteriais e confluências venosas oriundas do funículo umbilical também
seguem paralelas à placenta distinguindo-se em ramos placentários fetais centrais ou
marginais tanto arteriais quanto venosos, além de ter os ramos placentários coriônicos
(alantocoriônicos) arteriais

e venosos,

os quais seguem ao lado da cinta placentária

inserindo-na em ângulo agudo.

Cupps (1991) descreveu que nos felinos, o prematuro blastocisto se inicia no útero
aproximadamente no sexto dia, após o acasalamento, envolvido pela zona pelúcida.
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Próximo ao décimo segundo dia, o blastocisto cresce dentro

de

algumas

estruturas

elipsóides com medidas de 1,5x2mm, ocorrendo o estágio de dissolução da cápsula do
embrião. Isto permite o alinhamento do epitélio materno com o embrionário. Nos próximos
dias, o blastocisto começa a se orientar para o complexo pólo embrionário, antimesometrial
e juncional, formado entre o epitélio embrionário e materno. No 14° dia, ocorre a erosão do
epitélio materno e os sítios de implantações são marcados por aumentos ou protuberâncias
uterinas. Já nos cães, os eventos iniciais dos períodos de gestações, apresentam problemas
devido à dúvidas relativas ao momento da ovulação, do primeiro óocito ovulado. Presumese como data, o ultímo dia de aceitação do macho pela fêmea, que usualmente ocorre, 2 ou
3 dias

após o último dia de cornificação vaginal (a perda da cornificação ocorre

aproximadamente 1 dia após a ovulação). De igual modo presume-se que a ovulação ocorre
1 ou 2 dias após o pico do hormônio luteinizante (LH). Os embriões caninos mostram-se
como prematuros blastocistos, 6 dias após a ovulação, tornando-se dispersos e flutuantes,
para posteriormente fixarem-se no útero ao redor do 9° dia de gestação. Do 11° ao 12° dia,
o blastocisto perde a cápsula, e o local do edema endometrial é distinto por uma pequena
protuberância.

Dantzer (1999) dá sinônimos para o hematoma como subunidade placentária, zona
hemófaga ou órgão hemófago, e o descreve localizado na zona paraplacentária, resultante
do extravasamento de sangue materno, o que parece ser mais distinto no final da gestação.
No gato é visto como áreas marrons na margem de cada lado da placenta ou como uma
grande área hematomal da face antimesometrial da placenta do Vison. O hematoma é
considerado como fonte de obtenção de ferro para o feto.
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Um citotrofoblasto proliferativo simples na zona juncional contribui para o
desenvolvimento do sincíciotrofoblato e do trofoblasto hemófago, o qual cresce em peso
concomitantemente com o aumento do contato com sangue materno, seguido de fagocitose
e digestão. O trofoblasto sincicial invade o endométrio intacto e penetra dentro de vasos
com conseqüente extravasamento sangüíneo, o qual acumula-se nas bolsas dos hematomas.
Estas estão alinhadas no epitélio uterino no trofoblasto

hemófago

e

nas

células

trofoblásticas colunares altas. Numa diferenciação mais tardia, o desenvolvimento de
citotrofoblasto proliferativo na área juncional é seguido pelo desenvolvimento das trocas
dentro do hematoma trofoblástico com atividade fagocitária. Posteriormente é vista uma
fase digestiva, na qual o trofoblasto hemófago é integrado à área juncional.

Leiser e Enders (1980a) estudaram com o auxílio da microscopia eletrônica e de luz,
a paraplacenta a termo da gata doméstica, analisando a zona polar e as áreas juncionais
paraplacentárias. Segundo os autores, a paraplacenta corioalantoíde

da gata doméstica

mostra evidências citológicas da transferência de substância materno-fetal. Existem, porém,
diferenças qualitativas e quantitativas quando se considera o aumento progressivo que
ocorre dos pólos até a margem da placenta destes animais.
Segundo os autores, na zona

polar

interfetal, o

citotrofoblasto

permanece

proliferativo. Tem aparência colunar e demonstra pequena atividade pinocitótica. No anel
adjacente da zona polar livre, o trofoblasto é cuboidal ou colunar e frouxamente conectado
ao endométrio. Neste local, o material de origem uterina (histotrofo) parecia ter sido
transferido do epitélio da superfície uterina colunar, para o trofoblasto.
A paraplacenta remanescente disposta da zona polar até a cinta placentária formava
uma zona extravasada, composta de áreas hematomais, contendo restos de sangue materno,
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interpondo-se à áreas juncionais paraplacentárias não modificadas. Quando a área juncional
estava apenas se formando, um citotrofoblasto cuboidal consistindo de restos celulares,
opostos às dobras endometriais, parecia ocupar as tarefas de digestão e transformação. No
entanto, durante o estágio juncional recessivo, este citotrofoblasto era proliferativo e
absortivo. Ambas as fontes de trofoblasto cuboidal resultavam em um aumento do
sincíciotrofoblato, que presumidamente constituía a forma invasiva que destruía o tecido
uterino, incluindo a camada intersticial e o endotélio maternal. Sabendo-se que existe uma
firme junção dos tecidos fetal e materno, parecia haver, segundo os Autores, uma
transferência de produtos de secreção para

formar o

embriotrofo. Entretanto, com a

regressão da área juncional, mais produtos histolíticos eram absorvidos pelo citotrofoblasto
cuboidal na fossa coriônica.
Leiser e Enders (1980b) descreveram hematomas na zona extravasada placentária do
gato doméstico, que inclui áreas juncionais paraplacentárias e hematomas marginais; o
epitélio uterino, segundo os autores, tornava-se altamente proliferativo, especialmente nas
pregas ou protusões. Esta superfície hiperplásica e o tecido conjuntivo tornavam-se
simplásmicos e degenerados, eventualmente resultando em uma queda vascular materna. O
lume uterino, portanto, continha sangue materno somando-se às células uterinas. O
citotrofoblasto aparentemente fagocitava e ingeria este material. Vários estágios de
fagolisossomos contendo eritrócitos de variáveis densidades eram vistos nestas células,
como estruturas mielínicas, ferritina, glicogênio e gotas lipídicas. Depósitos de ferro
cristalóide foram observados na lâmina basal e no tecido conjuntivo subjacente ao
citotrofoblasto hemofágico.
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Kiso et al. (1990) estudaram a arquitetura vascular sangüínea materna da placenta da
cadela de 30 a 63 dias

de

prenhez valendo-se do método de corrosão e microscopia

eletrônica de varredura. Segundo eles, cada zona da cinta placentária era suprida pelas
artérias radiais procedentes das artérias arqueadas. As artérias radiais ramificavam 3 a 5
vezes originando

arteríolas

dispostas no

centro do

labirinto

placentário as quais

alcançavam o alantocórion. As arteríolas emitiam capilares, os quais formavam uma rede
na zona labiríntica. A

rede capilar era orientada na direção feto-maternal. Vênulas

originando-se da rede convergiam para a veia radial próximo à junção da zona labiríntica.
Finalmente veias radiais uniam-se à veia arqueada. Aos 30 dias de prenhez, a rede capilar
da zona labiríntica mostrava uma arquitetura básica. Ela desenvolveu marcadamente em
quantidade do trigésimo ao quadragésimo quinto dia de gestação, com proeminente
desenvoltura entre 40º e 45º dias. Ocorreu um contínuo desenvolvimento até o parto, porém
em menor quantidade do que antes. Na placenta de 45 dias, a rede capilar da zona
labiríntica completava seu desenvolvimento, tão quanto seu arranjo vascular.

Perry (1981) descreveu a placenta endoteliocorial dos carnívoros. O trofoblasto ficava
neste caso, segundo o autor, em contato com as paredes dos vasos sangüíneos. Este tipo de
placenta, com uma banda zonária equatorial ou central de vilos de ancoragem era
característica dos carnívoros. Regiões hematomais tornavam-se

proeminentes

nos

carnívoros, como no cão e gato, ao longo de ambas as margens da banda zonária dos vilos
de contato.
Alguns eritrócitos eram ingeridos por células

trofoblásticas. A hemoglobina é

quebrada, liberando bilirrubina e biliverdina fornecendo assim a coloração característica
dos hematomas marginais.
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Leiser e Kohler (1983) realizaram um estudo da arquitetura microvascular do útero da
gata entre 22 e 62 dias de prenhez, mediante moldes de corrosão, por microscopia
eletrônica de varredura, e cortes histológicos semifinos, da zona labiríntica endometrial.
Cada área do anel placentário zonário era suprida por um tronco arterial localizado
centralmente. Cada artéria central dispunha de troncos vasculares, os quais parcialmente
anastomosavam-se com as outras áreas. Estes por sua vez originavam-se da rede arterial
superficial do útero. Eles cruzavam o miométrio e as camadas labirínticas e ramificavam-se
muitas vezes formando um sistema em forma de funil, localizado na face fetal do labirinto
placentário. Arteríolas ramificadas deste sistema irrigavam os septos de capilares da zona
labiríntica, a qual era composta de lamelas únicas. No início da gestação e complexas no
final. Esta rede era orientada na direção feto-maternal. Vênulas, originárias do final destas
áreas convergiam, oriundas das lamelas para o tronco venoso. Estas veias ligavam o
labirinto e as camadas endometriais profundas com o plexo venoso miometrial, o qual,
finalmente juntava-se à rede superficial das veias uterinas. Como mencionado, a unidade
precoce do labirinto materno ou rede septal de capilares, aos 22 dias de gestação, tinha
formato de lamelas “concêntricas” na face fetal, com proeminências apicais na face
endometrial ou materna.

Leiser e Koob (1992) descreveram no

gato

doméstico

a

placenta, como

corioalantoíde, classificando-a de acordo com suas características, como zonária. O formato
da interface materno-fetal da placenta da gata era lamelar, ou seja, projeções fetais
indigitavam-se com os septos maternos numa complexa arquitetura. A relação entre
circulação fetal e materna era do tipo corrente cruzada. Através das camadas de tecidos da
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Membrana interhemática (de acordo com a classificação de Grosser (1909), a placenta do
gato foi classificada como endoteliocorial, porém nas áreas de extravasamento sangüíneo,
ou seja, nos hematomas marginais (órgãos hemófagos), a placenta foi considerada
hemocorial.
O suprimento vascular placentário materno se dava por uma artéria principal, ramo de
uma artéria arqueada. Este vaso atravessava o miométrio e as camadas placentárias e
ramificavam-se várias vezes antes de formar uma área com formato de funil no lado fetal
da placenta. A partir deste sistema, arteríolas ramificavam-se e entravam na rede capilar do
septo materno

de formato lamelar, a qual na face fetal tinha formato “de cesta”ou

concêntrico, e na face materna, de lacunas. No início da gestação, as lamelas tornavam-se
mais complexas e reduzidas em espessura (22 dias de gestação = 25 micrômetros; 58 dias
de gestação = 17 micrômetros). Os capilares maternos, em detalhes, formavam um curso de
rede, o qual em corte transversal era ovalada ou irregular e sua estrutura superficial rugosa.
As lamelas capilares convergiam para formar vênulas, as quais continuavam-se numa veia
central. Estas veias deixavam este órgão, conectando-se aos plexos venosos da camada
endometrial profunda, e ao plexo venoso do miométrio, para finalmente juntar-se à rede
superficial das veias uterinas.
A vascularização placentária fetal era iniciada por duas artérias umbilicais e uma veia
umbilical, as quais ramificam-se seguindo o curso paralelo da placenta zonária. Os ramos
das artérias e arteríolas consecutivas juntavam-se à rede capilar, a qual na face fetal da
placenta, cobria as artérias maternas. Estas formavam camadas duplas, paralelamente
orientadas por lamelas pedunculares ou tufos de pêlos da face materna da placenta. Estas
lamelas, alternadas

com camadas únicas de lamelas maternas formavam um complexo

sistema placentário pregueado. As veias fetais convergiam em diferentes níveis dentro deste
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sistema e deixavam o órgão entre duas redes capilares, na lamela fetal. O sentido da
circulação sangüínea na

rede

septal

capilar da placenta da gata tinha direção

alantocoriônica-uterina. O fluxo sangüíneo fetal na rede capilar das lamelas coriônicas pode
ser descrito como, quase horizontal, cruzando o fluxo

sangüíneo materno. Portanto, a

placenta da gata pode ser tipificada, predominantemente com fluxo sangüíneo de corrente
cruzada simples ou “de uma única via”. A respeito da transferência de substâncias através
da barreira endoteliocorial, o sistema principal de fluxo sangüíneo de corrente cruzada no
gato, não é tão eficiente como o sistema contra corrente presente nas cobaias e coelhos. Já a
média de peso neonato/placenta, é de 8:1, o que traduz um grau moderado de eficiência na
transferência de substâncias pela barreira placentária. Entretanto, a placenta felina pode
compensar este processo no final da gestação, quando o sistema de lamelas torna-se
extremamente denso e, diferentemente entre outras espécies, a distância materno-fetal interhemática é reduzida.

Leiser e Kaufmann (1994) fizeram um estudo comparativo entre placentas dos
mamíferos, eqüinos, suínos, ruminantes domésticos, gatos, cobaias e humanos. Neste
estudo levou-se em conta o tipo de membranas placentárias, o formato da interdigitação
materno fetal, as camadas da barreira inter-hemática, a invasão trofoblástica e as reações de
células deciduais, a formação de sincíciotrofoblato, bem como a inter-relação dos tipos de
microcirculação. Aspectos inovadores de interpretação comparativa foram discutidos nesta
pesquisa, ajudando a melhor compreensão de suas estruturas e funções de diferentes tipos
de placentas. No caso, dos felinos, a placenta foi classificada como corioalantoíde, de
formato anular ou circular. Estruturalmente foi considerada lamelar e endoteliocorial. O

41

trofoblasto moderadamente invasivo, é composto pelo citotrofoblasto e sincíciotrofoblato.
A circulação materno-fetal é do tipo, corrente cruzada simples.

Krebs et al. (1997) descreveram a placenta do vison como zonária considerando
que existe semelhança, entre o formato das placentas dos carnívoros (AMOROSO, 1952).
Segundo os Autores, a zona alantocoriônica comprime o tecido fetal placentário e a zona
labiríntica, proveniente da combinação dos vilos fetais e tecido septal materno. A zona
juncional, a qual incluia o topo dos vilos fetais, invade o tecido endometrial, e a zona
glandular ou decídua materna. A zona alantocoriônica pode ser distinta histologicamente,
pelas paredes e conteúdo dos seus vasos. As artérias circundadas por uma parede visível de
células musculares e porções de eritrócitos, ramificavam-se juntamente cm as veias e
percorriam a superfície fetal placentária. Elas formavam troncos pares de artérias e veias
coriônicas, e curvavam-se em ângulos retos para seguirem em direção materna, entrando na
zona labiríntica.
Sobre a zona labiríntica, os autores acrescentam que a placenta é distintamente
lobulada. Um tronco arterial materno, define a orientação materno-fetal do eixo central dos
lóbulos. Vasos coriônicos ou fetais dispunham-se aos pares e delimitavam a periferia do
lóbulo. Quando os vasos fetais eram obliterados por tecido conjuntivo, o lóbulo periférico
tornava-se distintamente evidente.
Vistos pela parte fetal, e orientados na superfície dos moldes maternos, os lóbulos
tinham formato de estrela. O centro era marcado por um tronco arterial materno. Os ramos
arteriais desta artéria formavam um complexo capilar sub-coriônico, representado pelas
raias das estrelas. Contribuindo para as características labirínticas da parte materna, da zona
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placentária, os lóbulos com formato de estrelas não permaneciam isolados, já que pontes de
capilares anastomosavam-se com complexos lobulares.
As profundidades espaciais entre as raias dos lóbulos, com formato de estrela
representavam predominantemente vilosidades coriônicas corroídas, as quais recobriam as
criptas maternas. Em detalhe, o vilo fetal e os sistemas capilares maternos do labirinto eram
estritamente complementares entre si, exibindo um arranjo fechado dos vasos, os quais
eram chamados capilares intra-epiteliais do sincíciotrofoblato.
Os espaços de sangue materno e fetal eram separados somente por uma camada
intersticial do fino endotélio materno. O raio do diâmetro do capilar materno-fetal era de 820 micrometros a 40-140 micrometros. Conseqüentemente, os capilares fetais consistiam
geralmente de vasos arredondados, com

poucas

impressões

endoteliais constritivas,

enquanto que os capilares maternos eram do tipo sinusoídes, com constrições distintas.
Também eram rugosos e superficiais no Vison. Os capilares fetais tinham paredes finas e
formavam redes, as quais fechavam os capilares

sinusoidais

maternos, colabando o

complexo e as anastomoses. Nas paredes notavam-se formatos tridimensionais complexos
devido à torções e ramificações sofridas pelos vasos dentro do labirinto durante o
desenvolvimento da prenhez. Nos moldes vasculares, as artérias fetais podiam ser
identificadas como ovais, possuidoras de longas impressões endoteliais arranjadas
longitudinalmente. Entretanto, as veias possuíam impressões celulares endoteliais
arredondadas, rasas e orientadas ao acaso. Em relação à área juncional, a parte fetal estava
caracterizada por vilos primários mais brilhantes, os quais contrapunham-se ao fundo
escuro, entre massas degeneradas de tecido endometrial. Estes vilos primários consistiam
de

projeções

oriundas da periferia dos lóbulos labirínticos no topo da face materna,

incluindo arteríolas fetais extremas e vênulas orientadas para o alto da região materna. Nos
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moldes de corrosão, estes vasos estavam freqüentemente arranjados em “Us” torcidos e
eram estritamente demarcados no complexo labirinto capilar. Nos moldes maternos, o vilo
fetal primário podia ser caracterizado como favo de mel do complexo capilar, delimitando o
lado materno do labirinto. Troncos de artérias maternas podiam ser encontradas nestes
orifícios quando entravam no labirinto. Em contraste, troncos de veias maternas deixam o
labirinto na direção do miométrio originando-se nos complexos capilares em favo de mel.
A zona glandular era reduzida a pequenas camadas as quais fechavam-se em
poucas estruturas glandulares. Troncos de vasos cruzavam esta zona, entretanto outros
vasos maternos não eram conspícuos. Esses vasos não foram demonstrados nos moldes de
corrosão por permanecerem bloqueados pela

pressão

exercida durante a instilação do

plástico líquido no labirinto capilar fechado.

Stoffel et al. (1998) descreveram a placenta canina peculiarmente zonária
considerando três áreas morfológicas e funcionais de trocas transplacentárias: o labirinto
endoteliocorial

da

cinta

placentária,

a zona hemófaga, hemocorial dos hematomas

marginais e a zona livre placentária, epiteliocorial. O saco vitelínico persiste, segundo os
autores, até o final da gestação. A microscopia eletrônica de varredura foi usada nestas
estruturas dando ênfase especial às superfícies naturais, já que estas revelaram processo de
transferência

materno fetal. Células desproporcionais em diâmetro eram típicas do

trofoblasto. Especializações

superficiais foram observadas nas células trofoblásticas

alinhadas com o hematoma marginal. Células endoteliais maternas e fetais do labirinto
mostravam muitas diferenças: as células endoteliais fetais eram extremamente finas e
poligonais no formato, e os espaços maternos estavam alinhados por células endoteliais
espessas, exibindo uma complexa interdigitação de processos citoplásmicos. Assim, a
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superfície natural podia ser distinta por microscopia eletrônica de varredura devido sua
aparência típica. Na zona hemófaga, as pregas de alantocórion estavam intimamente em
contato com sangue materno. Nestas regiões, existiam células especializadas em fagocitar
os eritrócitos.

Biensen et al. (1998) analisando duas raças suínas e seu tipo de desenvolvimento
embrionário e anexos fetais, sugeriram que o tamanho da placenta de suíno, no 90º dia de
gestação, é ditado pela grande extensão do útero no qual o concepto é desenvolvido. Após o
90º dia de gestação, o aumento de influxo de nutrientes requerido para suportar o rápido
crescimento fetal, é dado mediante o aumento da densidade vascular placentária. Portanto,
diferenças genéticas do formato da placenta, e da vascularização, podem afetar o tamanho
dos neonatos suínos americanos e europeus.

Ghether et al. (1998) estudando as glândulas endometriais de placenta caninas entre o
30º e 44º dias de gestação, mostraram que o epitélio glandular era colunar cúbico alto, com
protusões apicais em forma de pequenos microvilos. O epitélio formava pregas extensas,
dentre as quais havia secreções. As pregas eram vistas acima do lúmen das glândulas
endometriais. Seguindo o labirinto, as glândulas eram cobertas por tufos coriônicos. O
trofoblasto e o epitélio glandular encontram-se separados por uma

densa camada de

secreções, do tipo de muco.
Os vilos trofoblásticos projetavam-se dentro do lúmen das glândulas endometriais as
quais mostravam-se cobertas por epitélio pseudoestratificado, constituído por uma lâmina
basal lisa, e uma superfície colunar.
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Pfarrer et al. (1999)

estudando a placenta endoteliocorial do vison mediante

microscopia de luz e microscopia eletrônica de varredura de moldes vasculares maternos
corroídos. Notaram que o componente materno envolvia uma pré-implantação de vasos
sanguíneos entre as glândulas endometriais, formando o primeiro contato materno fetal. A
influência do sinciciotrofoblasto altamente invasivo, provocava a transição dos capilares
maternos em um processo extensivo, deixando-os como sinusoídes anastomosados a uma
subseqüente transformação de suas células endoteliais, em grandes células com protusões
luminais. Tridimensionalmente, os sinusoídes encontravam-se arranjados em criptas
vasculares. As criptas eram irrigadas por arteríolas

oriundas de uma

artéria principal

materna, a qual originava-se de ramos das artérias uterinas, e dirigia-se ao endométrio. As
veias seguiam o mesmo sentido sobre os sinusoídes, transformando-se em vênulas até
formarem uma grande veia principal, localizada na porção mais profunda do endométrio.
Esta arquitetura persistia até o nascimento.

Wilson et al. (1999) relacionaram o tamanho de neonatos de leitões à eficiência
placentária, com o intuito de caracterizar a capacidade uterina de desenvolvimento dos
embriões e fetos. Historicamente, esta capacidade tem sido simplesmente definida como o
número de conceptos que uma fêmea poderia carregar até o final da gestação.
(CHRISTENSON et al. 1987). Para os Autores, a importância da capacidade uterina pode
resultar do processo não invasivo, da placenta do tipo

epiteliocorial

da

espécie. Os

conceptos de roedores e humanos, possuem uma placenta que invade o endométrio durante
a implantação, já nos suínos, não ocorre a erosão do tecido materno, havendo um melhor
acesso aos nutrientes do sangue materno. Isto resulta em uma maior área de superfície para
as trocas, por unidade de peso fetal. Para acomodar este tipo de placentação não invasiva,
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toda a área placentária em contacto com o endométrio é altamente vascularizada. A
capacidade uterina é medida pelo total de massa placentária que a fêmea pode carrear até o
final de prenhez, incluindo a área absoluta dos cornos uterinos e a eficiência da troca
materno-fetal.

Ambrósio et al. (2002) descreveram a placenta e anexos fetais do cão e gato. O cordão
umbilical foi considerado nas suas porções: justafetal, justaplacentário e média. Na porção
justafetal do cordão, os Autores encontraram duas artérias umbilicais, as quais originavamse da aorta abdominal. Uma veia umbilical, um pedículo alantoideo e um pedículo vitelíneo
foram também descritos como partes integrantes do cordão. No terço médio dois ramos
compostos por uma artéria e uma veia, dirigiram-se à face esquerda ou para a direita da
placenta. Na porção justaplacentária, os vasos inseriram-se ou emergiam do tecido
placentário. Seus ramos ramificavam-se sobre a área

anular placentária. O cordão

apresentava um comprimento médio de 49,84 mm, ou seja aproximadamente 5 cm.
A análise da vascularização placentária de fetos caninos mostrava que os vasos
funiculares ramificavam-se no terço médio do cordão, emitindo dois ramos arteriais para
cada face da placenta, um deles denominado ramo placentário central, (dirigido à cinta
trofoblástica) e outro ramo hematomal (endereçado aos hematomas marginais, ramo
placentário coriônico).
O saco vitelíneo presente no final de gestação, aparentava formato cilindro irregular,
localizado ventralmente ao feto. Esta estrutura era intensamente vascularizada até o final da
gestação.
As placentas canina e felina foram classificadas como zonária anular completa no cão,
e zonária anular incompleta no gato, já que nos felinos ocorria uma fissura placentária, em
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62,5% dos casos. Em relação aos hematomas marginais, nos cães estavam localizados nas
bordas laterais da cinta placentária perfazendo todo o contorno anular do órgão. No gato, os
hematomas

eram

ausentes

macroscopicamente

e

apareciam

ao

acaso,

dispersos

microscopicamente no tecido placentário. Os hematomas marginais, nos cães e gatos,
poderiam ser considerados lagos sangüíneos, em contato com o

trofoblasto. O

extravasamento de sangue materno, acumulava-se nas bolsas laterais do anel trofoblástico.
A origem deste extravasamento era, em ambas as espécies, materna e o mesmo permanecia
em contato com o mesênquima e lamelas trofoblásticas.

Carter et al. (2004) mostrou que a placenta do hyrax, Echinops telfairi, possui um
órgão hemófago central, localizado no disco placentário, do tipo hemomonocorial. A
placentação

da

espécie é do tipo corioalantoíde. Ela possui nutrição por histiotrofo

mediante órgão hemófago e da paraplacenta. O arranjo da maioria dos vasos resulta em um
fluxo sangüíneo materno fetal, do tipo contra corrente. Entretanto, há componentes
vasculares, do tipo de fluxo corrente cruzada, ao nível placentário, resultado da natureza
irregular dos espaços sangüíneos maternos e da trajetória convoluta, dos vasos fetais do
labirinto.

Enders e Carter (2004) analisando comparativamente as estruturas placentárias,
mostraram as vantagens e desvantagens da placenta endoteliocorial. A presença de um
endotélio materno, sinaliza a redução de passagem de células fetais para o organismo
materno. Em muitas espécies com este tipo de placentação, os capilares maternos crescem
dentro do trofoblasto, sem a maioria dos elementos, que são ordinariamente encontrados no
tecido conectivo endometrial. A indução da base alongada e anastomosada de capilares
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sinusoídes possibilita um caminho ordenado do labirinto placentário. Este possui grande
quantidade de trofoblasto em contato com a membrana intersticial, e, em alguns locais, com
endotélio materno. Entretanto, nem células dendriticas, nem linfócitos B e T extravasados
estão presentes no labirinto. A função das células endoteliais altamente modificadas é
difícil de ser esclarecida. A placenta endoteliocorial poderia produzir um arranjo contra
corrente, mas os múltiplos arranjos anastomosados da rede capilar mostrado no vison, por
microscopia eletrônica de varredura, por exemplo, resulta um fluxo corrente cruzada, ao
nível vascular. A transferência de ferro, nos carnívoros, focas, elefantes e alguns morcegos,
com exceção da hiena, está especificamente localizada nas áreas hemófagas por fagocitose.
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3 MATERIAL E MÉTODOS

Para o desenvolvimento desta pesquisa foram utilizados quinze úteros gravídicos
oriundos de cadelas com 20, 35, 45 e 55 dias de gestação, cedidas pelos Centros de
Controle de Zoonoses das cidades de Araras e São Paulo, SP. As 15 fêmeas gestantes após
controle ultra-sonográfico foram anestesiadas e submetidas a ovariosalpingeohisterectomia.
Os úteros gravídicos retirados foram processados por diferentes técnicas, e o protocolo de
pós-operatório rotineiro foi seguido. Os animais forma encaminhados para adoção.

3.1 MACROSCOPIA DAS MEMBRANAS FETAIS

Para o estudo da morfologia macroscópica e arranjo das membranas fetais caninas,
úteros gestantes tiveram seus vasos injetados, tanto pela artéria uterina, quanto pela artéria
umbilical, com solução de paraformaldeído 4% (Paraformaldehyde, Sigma chemical Co.,
USA) em tampão fosfato 0,1M pH 7.4, seguido de imersão no mesmo fixador por 48 horas.
Após esta etapa, procedeu-se a dissecação das estruturas maternas e fetais do órgão, como
também mensurações do comprimento fetal “Crown rump”, ou seja, a medida, tomada da
crista nucal até a primeira vértebra caudal, para confirmação das datas gestacionais.
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3.2 MICROSCOPIA DE LUZ
1

Preparação das amostras para observação ao microscópio de luz em Paraplast1.

Secções de cinta placentária, área hematomal marginal e área de intersecção entre as
duas regiões foram recortados em cubos de aproximadamente 0,5cm e colocados em
solução fixadora de paraformaldeído 4 % em PBS (Dulbecco’s phosfate buffer salineDPBS, Gibco Co., USA). Após a fixação, o material foi desidratado em uma série de
etanóis em concentrações crescentes (de 70 a 100%) e diafanizado em xilol, seguido de
inclusão em paraplast. Os cortes obtidos na espessura de 4 a 6 µm foram corados
rotineiramente com hematoxilina-eosina e picrossirius.

3.3 MICROSCOPIA ELETRONICA DE VARREDURA OU REFLEXÃO

Dependendo da região do órgão a ser estudada, tanto a artéria, quanto a veia, uterina
e/ou umbilicais .foram canuladas para perfusão de 5ml de metilmetacrilato - Mercox CL22B misturado com 5gr. de . catalisador, .estes sempre mantidos resfriados a 4 - 5°C. A
mistura foi injetada com pressão manual baixa, cerca de 5ml/min (LEISER et al. 1989) até
que o refluxo venoso fosse preenchido. Todo os vasos foram amarrados e a placenta foi
deixada em água corrente a 20 °C por 30-60 minutos para completa polimeralização
metilmetacrilato. A preparação foi armazenada em estufa a 60°C overnight. A corrosão dos
moldes foi feita por imersões alternadas das preparações em solução KOH 10%. Após
secagem e análise microscópica, os moldes foram colocados em solução aquecida a 20%

Paraplast Embedding Media-Paraplast Plus, Oxford Lab., USA 1
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de gelatina e congelados à –5°C, para serem cortados em variados planos para análise. Em
seguida os conjuntos foram colocados em 20 mililitros de nitrogênio líquido, promovendo
assim suas criofraturas.
A gelatina foi removida mediante o processo de corrosão, Leiser e Kohler, (1983). Os
moldes fracionados foram secos em estufa, acomodados em “stubs” de alumínio com cola
de cemento de carbono, secos e cobertos com ouro, pelo metalizador (EMITECH – K550),
para serem examinados e fotografados no Microscópio Eletrônico de Varredura Zeiss-LEO
– 435VP.

3.4 MORFOMETRIA

Para o estudo morfométrico foram utilizadas 5 placentas de cada idade gestacional.
Para análise do desenvolvimento da cinta placentária em relação ao hematoma marginal, as
idades escolhidas foram 35, 45 e 60 dias de prenhez, pois aos vinte dias após o coito, o
tecido placentário não estava totalmente organizado e diferenciado em cinta central e
hematomas marginais. Cada placenta coletada foi fixada com solução de paraformaldeído a
4%, tamponado com PBS, mediante perfusão materna e fetal. Em seguida, as placentas
foram segmentadas em cortes transversais e consecutivos (35 e 45 dias de gestação). As
placentas a termo, foram fragmentadas em cortes transversais e , novamente seccionadas
por cortes longitudinais. Tal procedimento sugerido pelo método Aleatório-UniformeIsotrópico (AUI), dividiu as áreas de hematomas marginais e cinta placentária. As lâminas
foram preparadas de acordo com protocolo supracitado, usando 5 lâminas de cada placenta,
escolhidas aleatoriamente para quantificação de área total dos hematomas e cintas
placentárias. Assim, analisamos um total de 375 lâminas ao microscópio óptico Axioscópio
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Zeiss. Os resultados foram analisados em um microcomputador com programa de
morfometria específico KS-400 Zeiss, segundo o seguinte processo:
1. Captação da imagem;
2. Calibração do equipamento;
3. Engenharia de imagem;
i.

identificação da freqüência da cor do tecido estudado por campo;

ii.

binarização da imagem;

4. Mensuração de área tecidual em milímetro cúbicos (mm3);
5. Listagem de dados.
Em seguida procedemos a análise e discussão dos resultados. Realizamos, ainda
fotografias para documentação.
Os resultados obtidos foram agrupados segundo área hematomal esquerda, em adição
com área hematomal direita, comparando-se estas com área da cinta placentária. Estas
correlações foram feitas nos diferentes estágios gestacionais. Ressaltamos que o método
AUI – Aleatoriamente Uniformemente Isotrópico foi sugerido para ser utilizado no tecido
placentário por Mayhew (1997), que considera a placenta como um tecido isotrópico.
A terminologia utilizada segue as determinações do “International Committee on
Veterinary Gross Anatomical Nomenclature”, Nomina Anatômica Veterinária (1994).

3.5 ANÁLISES ESTATÍSTICAS

Para obtenção das estatísticas

descritivas, utilizou-se

o

procedimento PROC

MEANS do programa Statistical Analysis System, versão 6.12 (SAS, 1995).
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Para investigar a relação entre as diversas medidas placentárias, empregou-se a
análise de correlação momento produto de Pearson, por meio do procedimento PROC
CORR. Na avaliação das diferentes relações de causa-efeito entre variáveis placentárias
mensuradas em relação à idade gestacional, adotou-se técnica de regressão, testando os
efeitos lineares (y = β0 + β1.X + e) e quadráticos (y = β0 + β1.X+ β2.X2 + e). Estas análises
foram realizadas segundo o procedimento PROC REG do programa supracitado.
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4 RESULTADOS
4.1. MORFOLOGIA PLACENTÁRIA ATÉ 20º DIA DE GESTAÇÃO
Neste período de gestação, o exame ultra-sonográfico evidenciava no útero, estruturas
circulares anecoícas, sem evidências embrionárias (Figura 1A). Ao exame direto dos cornos
uterinos, após a OSH (ovariosalpingohisterectomia), o

útero

apresentava

saculações

medindo 4cm de diâmetro separadas entre si, por zonas livres (Figura 1B).
Procedeu a abertura dos sacos gestacionais, identificação e coleta de fragmentos da
área de implantação. Internamente, ao exame macroscópico, as saculações apresentaram
superfícies lisas, sem regiões distintas de cinta placentária, hematomas marginais e ou
centrais, vasos coriônicos e embrião (Figura. 1F). Ao corte histológico, foi encontrado um
fino epitélio fetal do tipo cúbico, cobrindo toda a superfície luminal do útero. O labirinto
placentário era formado por grande quantidade de sinciciotrofoblasto e citotrofoblasto,
entremeados a septos de tecido materno, que

ainda

não

haviam

sofrido invasão

trofoblástica. Como base deste labirinto, foi verificada grande quantidade de glândulas
endometriais circulares ou e com secreção no seu interior (Figura 1D). Abaixo destas, foi
encontrado tecido conjuntivo e uma segunda camada de pequenas glândulas endometriais
sobre a estrutura do miométrio. Pela análise do RX de útero gravídico, no 25º dia de
gestação, evidenciou-se um aumento de diâmetro da estrutura gestacional de 10cm. Esta
evidencia demonstra a grande diferença de desenvolvimento, em apenas 5 dias de gestação.
Não há entretanto

nesta fase distinção de estruturas da superfície luminal

gestacional (Figuras 1E e 1F).

do

saco
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*

*

*

Figura1- Placenta canina aos 20 dias de gestação: A-Ultra-sonografia mostrando as regiões
circulares anecoícas (setas). B- Sacos gestacionais. C- Ep: Epitélio fetal, Sm: Septo

A

B
Ep
Sm

E
Ge
Ge

C

Ge

D

F

Figura 1- Placenta canina aos 20 dias de gestação: A-Ultrassonografia mostrando as regiões
circulares anecoícas (setas). B- Sacos gestacionais. C - Ep: Epitélio fetal, Sm:
Septo materno, Ge: Glândulas endometriais 16X (*). D - Glândula endometrial
circular com secreção interna. E - Raio X de útero aos 25 dias de prenhes. F Lúmen sem distinção de cinta placentária e hematomas
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Em relação ao epitélio fetal (Ep), verificamos que um epitélio do tipo cúbico
revestia todo o labirinto. Existiam ainda septos de tecido materno (Sm) resultantes da
invasão trofoblástica. Além disto, nesta fase da gestação, notamos poucas células de
citotrofoblasto (c) mais coradas e filiformes, e grande quantidade de células de
sincíciotrofoblato (s) com aspecto arredondado (Figura 2A).
Entre estas células sinciciais e citotrofoblásticas foi encontrada uma pequena área de
extravasamento sanguíneo sinalizando o início da formação dos hematomas centrais (H).
Esses se acumulavam ao redor de toda circunferência placentária, porém não indicava ainda
a formação dos hematomas marginais, tanto macro (Figura 1F) quanto microscopicamente
(Figura 2B).
Em relação à microvascularização, só foi possível preparar moldes maternos até o 20º
dia de prenhez, pois a estruturação placentária fetal era neste período, apenas marcada pelo
desenvolvimento alantoídiano e coriônico fetal. Assim, a artéria uterina formava
primeiramente uma rede microvascular do epimétrio (Figura 3A), cruzava o miométrio, e,
formava numerosas e longas arteríolas (Figura 3B), as quais terminavam na superfície
endometrial, constituindo uma rede anastomosada circular em forma de “favo de mel”,
característica de toda superfície luminal uterina (Figuras 3C e 4B).
O retorno venoso era feito através de um capilar central que drenava as regiões de
anastomoses da superfície do lúmen uterino, dando origem à vênulas evidenciadas pelas
impressões endoteliais ao acaso (Figura 4A), as quais mostravam um aspecto circular entre
os capilares, com seu ponto de junção e formação do capilar venoso (Figura 4C.).

57

A

B

Figura 2 – A - Fotomicrografia mostrando o epitélio fetal (Ep), acima do labirinto
placentário. Evidenciamos ainda as células citotrofoblásticas (c) e células
sinciciais (Aumento – 36X, H&E). Em B, o septo materno (Sm), dirige-se do
epimétrio ao endométrio, além da evidente área central de extravasamento
sanguíneo formando um hematoma central (H)
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A

B

L

C
Figura 3 – A - Eletromicrografia mostrando a rede microvascular do epimétrio (90X).B- As
arteríolas maternas atravessam o miométrio formando as redes circulares
anastomosadas do lúmen uterino (L), que é demonstrado em 3C (Aumento 50X)
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A

B

C
Figura 4 - A - Eletromicrografia mostrando as arteríolas e vênulas, estas com as impressões
endoteliais ao acaso (seta). B – Eletromicrografia evidenciando o aspecto de
“favo de mel” da superfície endometrial (Aumento 200X). C – Anastomose
entre os capilares e demonstração da junção venosa de drenagem (*) (Aumento
600X)
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4.2 MORFOLOGIA PLACENTÁRIA AOS 35 DIAS DE GESTAÇÃO
Nota-se que a variação de período gestacional de apenas 5 dias, é suficiente para
promover grandes mudanças no processo de desenvolvimento placentário e embrionário em
cães. Assim, as saculações embrionárias passam a possuir formato ovalado, com 10cm de
diâmetro, permitindo padronizar um novo período gestacional (Figura 5A). Observamos a
disposição central da cinta placentária e hematomas marginais finos, posicionados nos
pólos dos sacos gestacionais (Figura 5B).

Figura 5 - A – Fotografia do útero gestante aos 35 dias de gestação, evidenciando o aspecto
ovalado dos sacos gestacionais. B – Fotografia de um saco gestacional, ao corte
sargital mediano mostrando a formação dos vasos placentários (*) sobre a
superfície fetal. Nos pólos, estão presentes finos hematomas marginais (setas).
Nota-se a presença do embrião (E)
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Em relação à microscopia de luz, temos grandes alterações morfológicas no epitélio
fetal, no labirinto, nas glândulas endometriais e tecido materno. Nesta fase o tecido materno
mostra um achatamento e diminuição de área restringindo-se apenas à base endometrial,
restando assim vasos sanguíneos circundados por trofoblasto fetal. Isto tipifica a placenta
do tipo endoteliocorial (Figura 6A). Ao

mesmo

tempo, as glândulas endometriais

restringem-se nas suas posições, com aspecto compactado ou achatado, circundadas por
sinciciotrofoblasto (Figura 6B). Entre esta área basal e o labirinto, encontramos grande área
de extravasamento sangüíneo, seguindo um sentido mediano-lateral com conseqüente
delimitação central e marginal. Padronizamos assim as áreas hematomais típicas nos
carnívoros (Figura 6C), com canais de sangue

extravasado

situado

entre o

tecido

placentário e as glândulas endometriais. Isto funciona como uma base de comunicação do
líquido hematomal durante esta fase de gestação.
Sobre o epitélio fetal temos uma extensa disseminação das lamelas da placenta
canina, já que o epitélio fetal espelha-se nos septos maternos, descritos aos 20 dias de
prenhez. Além disto, grandes

artérias

maternas

principais, cruzam completamente a

placenta no sentido útero-fetal, caracterizando assim as lâminas placentárias (Figura 6D).
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Figura 6 - A – Fotomicrografia mostrando as glândulas endometriais achatadas (*),
entremeadas de vasos sanguíneos maternos (setas). B – Fotomicrografia
evidenciando a glândula endometrial circundada por células sinciciais. C –
Fotomicrografia do hematoma placentário (H) entre as glândulas
endometriais e lamelas labirínticas. D – Fotomicrografia das lamelas
placentárias canina (setas) enfocando as artérias maternas principais (*)
H&E (Aumento 16X)
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Os aspectos microvasculares correspondem

inicialmente à

emissão

de artérias

maternas principais que cruzam toda a cinta placentária no sentido útero-fetal (Figura 7A).
Ao atingir a superfície fetal, os vasos retornam diminuindo os seus calibres e formando a
rede capilar artério-venosa, com

disposição

lamelar (Figura 7B). Seguem assim até

formarem os chamados vilos primários de contato, ou zonas de troca materno-fetais (Figura
7C). Os vasos fetais por sua vez distribuem-se amplamente pelo trofoblasto (Figura 8A),
originados a partir das artérias funiculares, atingindo os vilos primários. Estes sofrem
capilarização, durante seu percurso e continuação com o sistema venoso. Assim o fluxo
sangüíneo materno-fetal de cães pode ser considerado, do tipo simples, para corrente
cruzada (Esquema 8B).
Outra área de contato foi verificada, na região distal do endométrio, ou seja, na base
das glândulas endometriais, formando um segundo grupo de vilos, os quais caracterizam
um sistema de ancoragem dos capilares fetais entre as glândulas endometriais (Figura 8C).
Este sistema secundário permite uma melhor adaptação e conexão do tecido fetal com a
região endometrial, evitando assim, durante o parto, extensas hemorragias, face ao
descolamento da placenta. Assim sendo, esta região vascular oblitera-se
facilidade.

com maior
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*

*
A

B

C
Figura 7 - A - Eletromicrografia de varredura mostrando a grande artéria materna cruzando
a placenta (*) até a região fetal, capilarizando-se intensamente na via de retorno
(Aumento 70X). B – Os capilares seguem um sentido transversal com formato
lamelar (Aumento 90X). C- Eletromicrografia evidenciando os vilos primários de
contato materno-fetal (Aumento 200X).
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A

*

*
*

B
Figura 8 - A – Eletromicrografia de varredura mostrando o intenso aspecto microvascular.
B - Região de contato endometrial: sistema secundário e de ancoragem
(asterisco). (Aumento 90X)
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Esquema 2D: Fluxo de
Corrente Cruzada Simples
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Artéria materna
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Veia Uterina
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Esquema 08: Fluxo sanguíneo materno-fetal canino: corrente cruzada simples

P
L
A
C
E
N
T
A

67
4.3 MORFOLOGIA PLACENTÁRIA AOS 45 DIAS DE GESTAÇÃO
A análise macroscópica demonstra hematomas marginais definidos, constante das
bordas da cintura placentária. Nesta fase, esta área de hematoma, supera a área relativa à
cinta placentária, e este fato permanece evidente até o 46º dia de gestação.
Microscopicamente notamos lamelas fetais definidas e glândulas endometriais reduzidas e
achatadas (Figura 9).
O padrão microvascular aos 45 dias conserva a mesma disposição vascular, porém há
um aumento, quantitativo dos vasos fetais, com conseqüente estreitamento dos espaços
lamelares. (Figura 10A). Na região vascular do epimétrio, os vasos maternos estão
reduzidos em número, além de um pleno estruturamento da vasculatura e trofoblasto
interpostos (Figura 10B).
A característica marcante, do cão, é o sistema funil (Figura 11A), da superfície fetal
(Figura 11B), constituído por 5 a 8 artérias maternas, menos calibrosos (Figura 11C),
originadas de uma artéria materna principal, as quais retornam no sentido alantocórion, para
a capilarização primária.
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*
v

X

H

H
Figura 9 - Fotomicrografia mostrando o labirinto placentário com lamelas definidas (X). Na
superfície fetal encontra-se o epitélio alantoidiano (*) com um grande vaso
funicular (v). Na base, uma grande área hematomal de extravasamento
sangüíneo(H). Montagem 16X
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*
*

A

B

Figura 10 -A – Eletromicrografia de varredura evidenciando o aumento do número dos
vasos fetais, e estabelecimento de típicas lamelas (*). Nota-se a presença de
áreas negras, tais como ausência de tecido materno, por utilização do sistema
fetal para injeção de Mercox. B - Diminuição da densidade dos vasos dos
epimétrio e formação de complexa e espessa área microvascular fetal.(Aumento
de 20X)
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A

B

C
Figura 11 - A - Eletromicrografia de varredura mostrando o sistema funil da placenta
canina aos 45 dias de gestação, no alantocórion (Aumento 70X). B –
Fotografia mostrando a superfície fetal ou região de alantocórion da cinta
placentária canina. C - Eletromicrografia evidenciando sete artérias maternas
menores, que originaram da artéria materna principal, no centro do funil
(setas). (Aumento 100X)
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Os hematomas marginais têm o desenvolvimento pleno marcado até o 46º dia de
gestação. Tais estruturas dispoem-se nas bordas placentárias, trazendo consigo o rastro do
canal de extravazamento, embasado sobre as glândulas endometriais. (Figura 12A).
Os vasos maternos que liberam sangue para o hematoma são encontrados em
paralelismo com a área de transição da cinta placentária e hematoma marginal (Figura
12B). Podem ainda estar dispersos em restos de tecido placentário no interior dos órgãos
hemófagos (Figura 12C). Isto foi confirmado mediante estudo da rede microvascular que
formam lóbulos de capilares (Figura 12D e 13A), ou seja, dos vasos de origem materna que
capilarizam-se em forma de cúpula (Figura 13B).
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A

C

B

D

Figura 12 -A - Fotomicrografia mostrando a relação da área hematomal ‚ à esquerda e a
cinta placentária central, à direita. Em B, vemos a relação dos vasos maternos na
transição da região do orgão hemófago, com a cinta placentária e esse dispersos
em seu interior, evidenciados na fotomicrografia C e seu formato lobular, na
eletromicrografia D. A e B: Coloração de HE e aumento de 4X e 16X. C:
Coloração de Picrossirus e Aumento de 20X. D: Aumento de 100X
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A

B
Fotografia 13 - A - Eletromicrografia de varredura mostrando os lóbulos de capilares
maternos que são formados nos hematomas marginais. B –
Eletromicrografia evidenciando a artéria materna que irriga a cúpula
hematomal microvascular. (Aumento 20X)
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4.4 ANÁLISE MORFOMÉTRICA
Para analisarmos as medidas das áreas placentárias, os dados obtidos pelo programa
KS-400Zeiss® em milímetros, foram transformados em valores de porcentagem relativa
para melhor transposição e interpretação estatística.
Os campos analisados foram referentes a área relativa do hematoma direito, área
relativa do hematoma esquerda e área relativa da cinta placentária. Ressaltamos que nos
animais, com mais de 45 dias de gestação, a cinta foi dividida em duas partes, e foi
quantificada sua somatória.

4.4.1 Características Gerais

Dos fetos utilizados, não foi possível padronizar o sexo dos animais, pois aqueles
com até 30 dias de gestação, era difícil indicar com clareza, os aspectos do
desenvolvimento do genital. Uma vez considerados os padrões de “Crown rump” entre os
fetos como similares, e portadores do menor desvio padrão, apenas os classificamos como
indivíduos portadores das placentas correspondentes. As cadelas gestantes apresentavam
um peso médio de 13 quilos e os períodos gestacionais foram mantidos em 30, 45 e 60 dias
de gestação.
Aos 30 dias de gestação, a área relativa do hematoma esquerdo variou de 12,7 % a
27,15 % do tecido placentário, com valor médio de 19,88% e desvio padrão de ± 3,74. A
área relativa do hematoma direito variou de 5,97% a 24,52% de todo o tecido placentário,
com valor médio de 12,90% e desvio padrão de ± 6,60. Já cinta placentária, apresentou uma
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área relativa de 22,52% a 53,39% em relação a todo o anel placentário, com valor médio de
40,59% e desvio padrão de ± 9,89.
Quando analisamos as placentas com 45 dias de gestação, encontramos uma área
relativa para o hematoma esquerdo, variando de 20,67% a 59,90%, com média de 43,36%
quando comparado a sua mensuração completa, do anel placentário e desvio padrão de ±
11,65. Os hematomas direitos, quando somados em relação as suas áreas, tivemos o valor
relativo variando 5,78% a 48,66%, com média de 29,31% e desvio padrão de ±13,57. A
valor relativo da área da cinta placentária variou de 27,21% a 64,93%, com valor médio de
46,20%, desvio padrão de ± 9,43, em relação a toda área da placenta.
Ao analisarmos as placentas a termo e completamente formadas, encontramos
valores relativos de área para o hematoma esquerdo entre a variação de 22,36% a 42,18%,
com média de 29,67% e desvio padrão de ± 5,97. O hematoma direito apresentou um área
relativa variando entre 20,97% a 37,02%, em média, 31% do total da área ao corte
transversal da placenta e desvio padrão de ± 4,80. A cinta placentária neste estágio
gestacional apresentou uma área relativa variando de 27,42% a 78,71%, com média de
56,78% da área total do tecido estudado e desvio padrão de ± 10,97.
Os valores de correlação serão expressos na tabela 2, através das análises de
correlação momento produto de Pearson.
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Tabela 2 – Valores referentes à análise de Correlação, momento produto de Pearson entre a área relativa do hematoma direito,
hematoma esquerdo, cinta placentária, somatória das áreas hematomais e relação área da cinta versus área
hematomal – São Paulo, 2004

IDADE
GESTACIONAL
HEMATOMA
ESQUERDO
CINTA
PLACENTÁRIA
HEMATOMA
DIREITO
SOMATÓRIA
HEMATOMAS
PRODUTO
CINTAxHEMATO
MAS

IDADE
GESTACIONAL

HEMATOMA
ESQUERDO

CINTA
PLACENTÁRIA

HEMATOMA
DIREITO

1.00000

0.32411
0.0046
1.00000

0.55309
< .0001
-0.06505
0.5792
1.00000

0.61166
< .0001
0.71522
< .0001
0.05230
0.6558
1.00000

SOMATÓRIA
HEMATOMA
S

0.50398
< .0001
0.92483
< .0001
-0.00739
0.9498
0.92483
< .0001
1.00000

PRODUTO
CINTAxHEMATOMAS

0.10870
0.3532
0.77075
< .0001
-0.54952
< .0001
0.73210
< .0001
0.81157
< .0001
1.00000

4.4.2 Análises de regressões lineares e quadráticas.
O principal foco de análise se faz com a relação existente entre o período
gestacional e desenvolvimento comparativo dos hematomas e a cinta placentária,
observando-se o grau de crescimento e comportamento de cada região.
Através do gráfico 01, mostramos o crescimento da cinta placentária, por regressão
linear, durante todo o período gestacional (principalmente após os 45 dias de gestação).
Como os fetos encontram-se em período de expansão corpórea, utilizando um
suplemento nutricional maior, obtido mediante o aumento de densidade e complexidade dos
capilares fetais placentários.

Área da cinta placentária, mm2
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Idade gestacional, em dias

Gráfico 1 - Desenvolvimento linear ascendente da cinta placentária durante o
período gestacional em cadelas – São Paulo, 2004
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Quando analisamos o valor de crescimento dos hematomas linearmente, encontramos
um conflito de valores, mostrando que estes não foram significativos. Notamos, entretanto,
que analisando o crescimento até o 46º dia de gestação, o órgão hemófago atingia, seu
limite de crescimento, porém seus valores relativos, de área, continuavam a aumentar. De
outra parte, os valores da área da cinta placentária, ultrapassaram os valores hematomais,
devido a necessidade nutricional e maior pico de formação fetal no terço final de gestação.
Tal análise foi possível ser feita, quando efetuamos a análise de regressão quadrática, como

Somatória dos Hematomas em relação
à Cinta Placentária, em %

mostra o gráfico 2.
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Gráfico 2 - Análise de regressão quadrática do desenvolvimento hematomal durante
o período gestacional em cadelas – São Paulo, 2004
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4.5 MORFOLOGIA PLACENTÁRIA AOS 55 DIAS DE GESTAÇÃO

A placenta a “termo” canina possui grandes hematomas marginais (Figura 14) que
não superam a área da cinta placentária em volume, após o 46º dia de gestação.
Morfometricamente mostramos o maior desenvolvimento da área hematomal entre o 35º ao
46º dia, sugerindo a classificação placentária do tipo hemocorial neste período. Entretanto
ao considerarmos o inicio e terço final da gestação, a cinta placentária possui maior volume
e desenvolvimento, então a classificação sugerida para a gestação total é endoteliocorial.

Figura 14 - Fotografia evidenciando os grandes hematomas marginais escuros e a cinta
placentária central.
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Aos 55 dias de prenhez, os aspectos morfológicos placentários mantiveram-se,
mediante a conservação de grandes vasos maternos, cruzando o tecido placentário desde o
endométrio até o alantocório. Os vasos fetais originados da artéria umbilical, submergiam
entre os complexos vasos fetais (Figura 15). Além disto era evidente a ancoragem dos vilos
secundários ocorridos na região das glândulas endometriais (Figura 16).

V

V
A

A

Figura 15 - Montagem da fotomicrografia com a área correspondente da eletromicrografia
mostrando a entrada de uma artéria fetal (A) no emaranhado complexo
vascular e o retorno da veia umbilical (V), oriunda de sua respectiva
vascularização. Aumento 16X e 90X
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Figura 16 - Montagem da fotomicrografia com a área correspondente da eletromicrografia
mostrando as glândulas endometriais, como um sistema de vilos secundários e
também de ancoragem. Aumento 16X e 90X
Em síntese podemos afirmar que a placenta canina, do tipo zonária anular completa, é
endoteliocorial no terço inicial e final de gestação e apresenta, como principais
caracteristicas, a nutriçao fetal. No período gestacional compreendido entre 35 a 46 dias,
existe uma área hematomal considerável e com função fagocitária. O fluxo sanguíneo
materno-fetal é do tipo corrente cruzada simples.
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5 DISCUSSÃO
É importante estabelecer no início deste capítulo, que as idades gestacionais baseadas
na caracterização externa dos conceptos, foram analisadas de acordo com os critérios
estabelecidos por Evans e Sack (1973), tendo em vista o rigor referente à metodologia
adotada pelos Autores.
O formato anular da placenta canina, foi considerado em concordância com as
descrições de Ambrósio et al. (2002); Creed e Biggers (1963); Leiser e Kaufmann (1994) e
Wynn e Amoroso (1964).
Valendo-se de uma outra classificação, Barone (1976); Creed e Biggers (1963); Perry
(1981); Dantzer et al. (1988); Krebs et al. (1997); Leiser e Koob (1992); Mossman (1987) e
Pfarrer et al. (1999) consideram a placenta dos carnívoros como zonária. Preferimos neste
sentido, considerar o termo zonária, para uma classificação mais ampla, de acordo com
Leiser e Koob (1993). Assim, consideramos o termo “zona” para designar a(s) área(s) do
córion frondoso placentário. Placenta zonária seria restrita a uma zona ou área, assim,
associando o termo ao formato placentário, podemos admitir e classificar a placenta dos
ruminantes (zonária - cotiledonária), dos carnívoros (zonária - anular) ou do homen,
primatas e roedores (zonária - discoidal). Vale dizer, que na placentação difusa, as
projeções coriônicas disseminam-se igualmente pela superfície coriônica, tal qual pode ser
encontrado nos eqüídeos e suínos. Portanto, a placenta dos cães é zonária anular completa.
O início da invasão trofoblástica ocorre por uma grande quantidade de células
sincíciais, que formam laminas edemaciadas e desorganizadas dispostas entre os septos de
tecido materno (20º- 25º dias de gestação). Ocupando posição centralizada, às células
sincíciais, encontramos uma pequena quantidade de citotrofoblasto que permanece
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indiferenciado até o final da gestação, fenômeno descrito por Anderson (1969) nas
placentas a termo, e por Barrau et al. (1975), no início da gestação. Isto sinaliza a
penetração de sincíciotrofoblasto em direção ao perimétrio. Krebs et al., (1997) mostraram
este mesmo arranjo tecidual na placenta do vison, os quais foram denominados por Cupps
(1991) de protuberâncias uterinas.
Notamos que o epitélio fetal, do tipo cúbico, mantinha-se integro até o 20º dia da
gestação, sem alterações, provavelmente devido ao não desenvolvimento do alantoíde e
seus grandes vasos fetais. Nesta relação tecidual, verificamos também a nível microscópico
que os capilares fetais, penetravam junto com o trofoblasto, permanecendo em contato com
vasos maternos (BARRAU et al. 1975).
No período de gestação compreendido entre 30º a 45º dias, ocorreu organização do
trofoblasto entre os septos maternos, os quais tornaram-se mais delgados e marcados
apenas pela presença dos grandes vasos maternos, ou seja, das grandes artérias maternas
principais (ENDERS; CARTER, 2004; LEISER; KOHLER, 1983; LEISER; KOOB, 1992
e PFARRER et al. 1999). Esta delimitação fetal foi denominada de lamelas fetais ou
estruturação lamelar placentária, descrita por Barone (1976).
Como o desenvolvimento dos vilos do trofoblasto é considerável, e é formado pelas
lamelas, estas aprofundam-se muito no endométrio até atingirem a base labiríntica,
organizada por glândulas endometriais achatadas e remanescentes. Mossman (1987) referese ao denominado arranjo, considerando-o como uma formação em redes, que se dobram
em pregas. Tal região pode ser caracterizada como “o labirinto placentário dos carnívoros”.
As placentas a termo apresentavam um incremento de densidade das lamelas,
mediante aumento do número e da complexidade dos capilares fetais. Tal desenvolvimento
ocorre em função do suprimento fetal, no terço final de gestação, período em que o
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organismo em formação necessita mais intensamente da troca materno-fetal. De acordo
com o gráfico linear de crescimento da cinta placentária, é possível concluir que seu
aumento, corresponde às perspectivas de expansão fetal, e, assim, a cinta placentária nesta
fase, assume uma função primordial nutritiva, como demonstrado por Leiser e Enders
(1980a) no gato. Para os Autores, a placenta felina compensa a transferência de substâncias
no final da gestação, mediante formação de densas lamelas, tornado o espaço interhemático ou de troca, reduzido (LEISER; KOOB, 1992). Situação semelhante foi descrita
para o vison por Krebs et al. (1997).
De outra parte, ao analisarmos a placentação epitelicorial dos suínos (BIENSEN et
al., 1998; WILSON et al., 1999) verificamos que após 90 dias de gestação, o influxo de
nutrientes requerido para suportar o rápido desenvolvimento fetal, é dado mediante o
aumento da densidade vascular, ou seja, da maior área de contato materno-fetal. A
caracterização deste fato, pode também encontrar suporte, na massa placentária que a fêmea
suína pode carrear até o final de prenhez.
Com relação a microvascularização placentária, a arquitetura materna aos 20 dias de
gestação, mostra uma base de vasos de maior calibre, localizados na região subcorial ou
abaixo das glândulas endometriais, fato descrito também por Wynn e Amoroso, (1964).
Pfarrer et al. (1999) restringem-se a descrever a emissão de tufos de arteríolas que chegam
até a luz do endométrio, as quais capilarizam-se formando anastomoses artério-venosas em
formato de estrela, no vison, ou como tufos de pêlos (LEISER; KOOB, 1992) no gato.
Como estes vasos retornam no formato de vênulas para o perimétrio, e confluem em veias
uterinas, podemos descrevê-las nos caninos, como formações em “favos de mel”. No
período de transição entre o 25º a 45º dia de prenhez, a intensa destruição causada pelo
trofoblasto, dá origem à formação de uma massa sincicial maior e organizada. As arteríolas
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aumentam seu calibre, e formam espessas artérias maternas principais, as quais percorrem o
sentido útero-fetal (KISO et al. 1990; KREBS et al. 1997; LEISER; KOHLER, 1983 e
LEISER; KOOB, 1992).
Tais vasos atingem a superfície fetal ou alantocoriônica, e ramificam-se formando o
chamado sistema funil, o qual foi descrito como territórios lobares por Mossman (1987), e
caracterizados também na gata por Leiser e Kohler (1983).
Estas artérias maternas ramificadas, retornam ao endométrio via septos maternos, e
organizam-se em redes capilares constituindo os vilos primários (LEISER; KOHLER,
1983; PFARRER et al. 1999). Este é o primitivo local de trocas materno-fetais, o qual
tende a se expandir, diminuindo os espaços entre si, até o nascimento.
Neste contato, encontramos os capilares venosos, que retornam em direção ao
perimétrio, formando grandes veias de drenagem uterina basal, situação já referendada por
Leiser e Kohler (1983), Pfarrer et al. (1999) e Wynn e Amoroso (1969).
Quando analisamos a estrutura vascular e microvascular fetal, notamos uma
simplificação dos arranjos vasculares, frente à estrutura materna. O cordão umbilical,
situado entre feto e placenta, mostra-se até a porção cordonal intermediária como estrutura
única, dividindo-se a partir deste ponto, em quatro ramos, com 2 artérias e 2 veias. Cada
vaso, segue direção paralela às margens placentárias, para submergirem no tecido
trofoblástico (AMBRÓSIO et al., 2002; DANTZER et al., 1988; LEISER; KOHLER, 1983;
LEISER; KOOB, 1992 e MOSSMAN, 1987).
Durante o percurso entre as lamelas, as artérias e arteríolas formam uma rede capilar,
na região dos vilos primários, possibilitando assim as trocas nutricionais. O retorno venoso
ocorre paralelamente à rede capilar arterial, via arteríolas e artérias de menor calibre, as
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quais atingem o alantocório, formando a porção venosa do cordão umbilical. Descrição
similar foi feita na placenta da gata por Leiser e Koob (1992).
Quando analisados os dois sistemas vasculares, materno e fetal, concluímos que o
tipo de fluxo sanguíneo placentário dos cães é de corrente cruzada, de via única, ou melhor
classificada como simples. Vale ressaltar que situação semelhante foi relatada no gato e
vison (LEISER; KOOB, 1992; PFARRER et al., 1999). Tal arranjo pode ser comparado em
termos microvasculares como encontrado para o hyrax (CARTER et al. 2004).
Em termos funcionais, o fluxo sanguíneo de corrente cruzada simples, é ineficiente
até o terço médio de gestação, motivo pelo qual necessita de expansão e maior
complexidade microvascular para suprir o feto. Por outro lado, há neste caso uma
compensação de transferência materno-fetal. Para Enders e Carter (2004), o tipo de fluxo
aliado a presença de endotélio materno, que restringe a passagem de certas substâncias
entre mãe e feto, é compensado pela complexidade de capilares anastomosados nas lamelas,
caso contrário, o fluxo sangüíneo nos carnívoros, tenderia a ser do tipo contra corrente.
As glândulas endometriais no terço inicial de gestação apresentam-se circulares e
organizadas. Assim, a invasão sincicial termina sempre na base do endométrio, como se
fosse uma zona limitante ou de fronteira entre o miométrio e o trofoblasto (Barrau et al.,
1975). Entretanto, Barone (1976) interpretou esta região, como estrato esponjoso
endometrial, enquanto Mossmam (1987), a caracterizou como um local de hipertrofia do
endométrio glandular. Por sua vez, Krebs et al. (1997) definiram a zona glandular reduzida
a pequenas camadas interceptadas por troncos vasculares.
Um segundo sistema de vilos foi encontrado na face de contato materna, originando
um sistema de ancoragem propicio à fixação da placenta ao endométrio, e, evitando maior
aprofundamento do trofoblasto no miométrio, além de prevenir extensas hemorragias
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durante o parto. Este, possui um formato concêntrico, característico nas placentas de gata
(LEISER; KOHLER, 1983), seguindo o formato ondulado determinado pela organização
lamelar. Barone (1976) descreveu este arranjo como uma “garantia endometrial” para que
ocorra regeneração após o parto.
Após a fase gestacional inicial, as glândulas endometriais começam a sofrer um
achatamento de sua luz, e mostrar formas irregulares. Vale dizer que elas estão em contato
íntimo com o trofoblasto e com os vasos maternos da base endometrial. Muitas vezes,
ocorre seu rompimento, e extravasamento do seu conteúdo é extravasado. Além desta
secreção, o sangue materno liberado pela erosão causada em seu endotélio, determina
correntes ou canais, que se juntam aos hematomas marginais nas bordas placentárias
(AMOROSO, 1952).
O órgão hemofágo ou hematoma placentário é uma característica típica da placenta
dos carnívoros. A estrutura hematomal, investigada neste tipo de placentação mostrou-se
evidente a partir do 20º dia de gestação, motivada pelo rompimento dos vasos maternos,
locados abaixo do epitélio fetal, e circundado por sincíciotrofoblasto.
Amoroso (1952) citou em seu trabalho uma hiperemia e mínimas hemorragias do
endométrio devido a ruptura de capilares superficiais, enquanto Sinha e Mossman (1966)
descreveram um extravasamento de capilares endometriais, por causas desconhecidas. Para
Barrau et al. (1975) uma extensiva erosão do tecido materno incluindo o endotélio vascular,
ocorre após o 16º dia de gestação. Barone (1976) descreveu seu aparecimento a partir da
segunda metade da gravidez, causada pelo rompimento de vasos maternos. A parte, Dantzer
(1999) considera a origem dos hematomas causadas pela invasão sincicial ao endométrio
intacto.

88
No decorrer da gestação, este aumento hemorrágico é progressivo e extenso,
formando canais sobre as glândulas endometriais, e originando bolsas laterais de coloração
esverdeada. Procuramos demonstrar o desenvolvimento quadrático do crescimento
hematomal durante a gestação em cadelas, e concluímos que ele cresce plenamente até o
46º dia de gestação. A partir desta data, a tendência é o decréscimo dos valores percentuais
de sua área, entretanto, existe uma manutenção do volume do hematoma acompanhando o
crescimento da cinta placentária, fator necessário nesta fase da gestação. Portanto, o fator
predominante dos hematomas é o desempenho da sua função fagocitária ou
eritrofagocitária, marcado por endocitose férrica, até o final do terço médio gestacional.
Após este período, ocorre a necessidade de transferência de nutrientes para o feto, para seu
desenvolvimento pleno. Então, a placenta canina no terço médio gestacional, (30 a 46 dias)
pode ser considerada do tipo hemocorial, uma vez que sua área volumétrica total ultrapassa
as áreas da cinta placentária. Já no inicio e final de gestação, ou seja, até o 30º dia e após o
47º dia, podemos considerá-la do tipo endoteliocorial. As funções dos hematomas
placentários foram também descritas por Enders e Carter (2004), Dantzer et al. (1999),
Mossman (1987) e Pfarrer et al. (1999).
Vale acrescentar a estrutura microvascular dos hematomas marginais dos cães, é
lobulada, disposta em cúpulas, e formada a partir de uma artéria materna nutridora. Estas
dispõem-se no centro das cúpulas capilares, e seu revestimento tecidual é dado por septos
de trofoblasto que se intercalam entre os lóbulos e tecido alantoidiano.
Ao encerrarmos esta discussão, esperamos ter contribuído para o entendimento do
complexo processo de placentação dos carnívoros, entretanto muitas dúvidas necessitam
ainda ser esclarecidas, tais como a função das células germinativas placentárias, suprindo as
células endoteliais, a migração das células tronco pelo tecido placentário, a real função dos
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hematomas placentários, bem como o enigma relacionado a placentação vitelínica,
característica da espécie, até o parto.
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6 CONCLUSÃO

Do que acabamos de expor, julgamos poder concluir que:

1- A estruturação lamelar da placenta canina é originada a partir da aposição de grande
quantidade de células sincíciais e citotrofoblásticas entre septos teciduais maternos,
que são organizados a partir do 30º dia de gestação.
2- A placenta canina, zonária, anular completa apresenta o tipo de fluxo sanguíneo
materno-fetal de corrente cruzada simples.
3- A organização placentária microvascular materna é dada por ramos das artérias
uterinas, que formam um feixe vascular no epimétrio e emitem artérias maternas
principais. Estas cruzam o tecido placentário, no sentido útero-fetal, ramificando-se
na superfície alantocoriônica e formando o sistema funil. Verifica-se a presença de
5 a 8 artérias menores que submergem no trofoblasto e retornam no sentido córiouterino, originando os vilos primários de trocas materno fetal. O sistema venoso
continua-se por este percurso até atingir a região subcorial e formar as veias
uterinas.
4- A estrutura vascular fetal é marcada pelo cordão umbilical, formado por 2 artérias e
2 veias umbilicais que se subdividem em 4 ramos, no terço cordonal médio. A partir
daí são emitidos vasos para a cinta placentária central, e para as bordas placentárias
demarcadas pela presença dos hematomas marginais. Estes, ramificam-se e
penetram no tecido placentário realizando o contato com os vilos primários para
possibilitar a troca de nutrientes.
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5- Os vasos fetais formam redes microvasculares com formatos concêntricos
característicos da região de contato materno, e denominado sistema de ancoragem.
6- Os hematomas placentários ou órgãos hemófagos originam-se a partir do 20º dia de
gestação, mediante hemorragias de capilares maternos, e invasão de células de
sincício e citotrofoblasto.
7- O sangue extravasado forma canais de conexão sobre as glândulas endometriais,
comunicando assim, as bordas placentárias, e formando os grandes hematomas
marginais a partir do 35º dia de gestação.
8- O desenvolvimento hematomal se dá até o 46º de gestação, exercendo sua função
fagocitária. Após este período, mantém-se apenas como depósitos de líquido
extravasado, uma vez que, a cintura placentária ultrapassa seu crescimento,
mediante

aumento

de

área

labiríntica

(maior

complexidade

lamelar

e

microvascular), com vistas a nutrir os fetos.
9- Podemos classificar a placenta canina como endoteliocorial no terço inicial e final
de gestação e como hemocorial, no terço intermediário gestacional.
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