Folha de Avaliação
Nome do autor: FERREIRA, Guilherme José Bolzani de Campos
Titulo: Desenvolvimento e adaptação de tecnologia para obtenção de amostras
de material intra uterino durante a gestação em cães SRD (Canis familiares
– Linnaeus, 1758)
Dissertação apresentada ao Programa de
Pós-graduação em Anatomia dos Animais
Domésticos e Silvestres da Faculdade de
Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo para a obtenção do titulo
de Mestre em Ciências
Data: ____/____/____

Banca Examinadora

Prof. Dr.

________________________ Instituição: ______________________

Assinatura:_________________________ Julgamento: _____________________

Prof. Dr.

________________________ Instituição: ______________________

Assinatura:_________________________ Julgamento: _____________________

Prof. Dr.

________________________ Instituição: ______________________

Assinatura:_________________________ Julgamento: _____________________

Dedicatória

A DEUS
		

A meus PAIS

			

A meu IRMÃO

				

A meus AVÓS

					

A minha NAMORADA e sua FAMILIA

Aos professores e funcionários da FMVZ/USP
A todas as pessoas que se demonstraram verdadeiros amigos e
A todos os animais que cotribuiram para o desenvolvimento deste trabalho.

Agradecimento
Agradeço:
A meus PAIS e IRMÃO, Toninho, Maria e Julio, por terem acreditado e confiado
em mim nesta nova fase de minha vida
Aos PROFESSORES desta casa por me incentivarem e me mostrarem um novo
mundo da pesquisa e da docencia
A Priscilla Peach, que me acompanhou e comprendeu durante esta fase
A minha orientadora, Maria Angélica Miglino, que sempre acreditou em mim
A Marcos Alexandre Ivo, um amigo que sempre esteve presente me ajudando
em qualquer coisa que fosse necessária
A meus colegas que sempre me fizeram lembrar que todos nós somos diferentes
e que para vivermos bem devemos respeitar cada um como é
Ao Dr. Thomaz e seu assistente Dr. Marcos que ensinaram-me a técnica e
sempre estiveram a disposição
A Dr. Mayana Zatz, por ter me recebido em seu laboratorio para a realização
dos PCRs
A Toninha e Constancia, do IB que me ajudaram prontamente sempre precisei
A toda a equipe do Laboratrio de ultrasonografia, sem eles nada deste trabalho
seria possivel
Aos Funcionários e técnicos da FMVZ/USP, que se tornaram grandes amigos
A todos que me ajudaram direta ou indiretamente a realizar este trabalho
A FAPESP por ter contribuído para o desenvolvimento deste trabalho (processo
nº03/03440-0).

“Simplicidade é a complexidade resolvida.”
(C. Brancusi)

16

1 INTRODUÇÃO

O desenvolvimento da gestação seja no homem ou nos animais, é marcado
por grandes alterações do sistema reprodutor feminino e também pelo surgimento e
maturação do concepto. A evolução da clínica pré-natal acompanhada pelo tratamento
de doenças pré-natais exigem um acompanhamento detalhado de todas as fases da
gestação, mediante um método seguro, indolor e não estressante para a mãe e para
o feto. Apesar destes procedimentos estarem totalmente estabelecidos no homem, na
medicina veterinária , estes ainda carecem de experimentos e adequações para sua
utilização na prática.
Os cães são os representantes domésticos dos membros pertencentes à família
Canídea, a qual possui inúmeros outros representantes como lobos, coiotes, chacais
e raposas. Esta é constituída por 16 gêneros e 36 espécies.
Os aspectos reprodutivos destes animais mostram características incomuns
à outros mamíferos, tais como a monogamia, a pseudociese e a ovulação tardia.
Características tão distintas encontradas no processo de gestação destes mamíferos,
torna necessário o desenvolvimento de tecnologia específica para obtenção de material
fetal e ou placenta para estudos de desenvolvimento pré-natal. Assim, tentamos com esta
proposta inicialmente descrever os componentes anatômicos macro e microscópicos
das estruturas associadas à gestação, tais como cordão umbilical e outros anexos
fetais, correlacionando o desenvolvimento dos mesmos, com a experimentação de uma
técnica de obtenção de amostras, que pudessem evidenciar características de saúde
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fetal e da biologia do desenvolvimento do concepto.
A ultra-sonografia encaixa-se bem neste perfil, pois não oferece riscos comprovados à mãe ou ao concepto, mesmo quando é utilizada diversas vezes em uma
mesma gestação.
Não é um método invasivo, possibilitando uma boa observação dos eventos da
prenhez.
De outra parte quando acompanhada de biópsia, orienta também o profissional
a coletar líquidos fetais e ou amostras dos anexos fetais incluindo o cordão umbilical,
tal como no homem que devido ao avanço das áreas de genética e da medicina molecular, pode ser submetido rotineiramente aos exames de amniocentese e biópsia de
corio fetal.
Esta proposta visa o desenvolvimento e adaptação de tecnologia para coleta
de material biológico (anexos fetais) de cães durante o período pré-natal, utilizando
a ultra-sonografia (metodologia já estabelecida em carnívoros) associada a biópsia
guiada à realização de amniocentese e coleta de corio fetal.
Relativamente ao cordão umbilical realizamos inicialmente no cão a descrição
macroscópica, a descrição microscópica, as mensurações do mesmo nas diferentes
fases gestacionais. Estabelecemos também correlações entre o peso do cordão,
o tamanho (comprimento e diâmetro do cordão), o tempo de gestação e o peso
placentário.
Quanto aos líquidos fetais, avaliamos a composição bioquímica destes.
No tocante ao corio fetal desenvolvemos tecnologia de coleta do mesmo para
uma possível avaliação genética.
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2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 Biologia do desenvolvimento em cães

Evans, H.E., Sack, W.O. (1972) descrevem a curva de crescimento dos cães
baseando-se em 145 embriões com tamanho variando de 3 a 59 mm (CR –CrownRump), e afirmam que o âmnio apresenta-se completo aos 22 dias de gestação.
Phesmister (1974) dividiu o desenvolvimento pré-natal dos cães em 3 períodos:
Primeiro - período do ovo: que se inicia com a fertilização do oócito e vai até o momento
em que o blastocisto atinge o útero (2º ao 17º dia); segundo - período de embrião:
começa com a implantação do blastocisto e engloba todo o período embrionário (19º
ao 35º dia); terceiro - período de feto: surgimento da aparência e características do
cão e quando ocorre a maior parte do crescimento (35ºdia ao nascimento).

2.2 Cordão umbilical

Bruni e Zimmerl (1947) afirmaram que o cordão umbilical é constituído pelo
pedúnculo umbilical, pelo ducto alantóide e pelos vasos umbilicais (duas artérias e duas
veias). O pedúnculo umbilical e o ducto alantóide são canalículos que permanecem
até o nascimento, exceto nos carnívoros.
Daves (1950) observou que nas focas o funículo umbilical é uma pequena
estrutura achatada contendo cerca de 180mm de diâmetro, duas artérias umbilicais,
saco alantóide, uma veia umbilical e dois vasos vitelínicos.
Wislocki e Amoroso (1956) afirmaram que o cordão umbilical dos Wolverines
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(Tipo de lobo conhecido no Brasil como Carcaju, Gulo gulo) possui duas artérias
umbilicais e uma veia umbilical, um ducto alantóide, uma artéria, uma veia vitelínica e
nenhum ducto vitelínico.
Young (1969) afirmou que distalmente o cordão umbilical de urso polar contém
duas artérias, duas veias um ducto alantóide e dois vasos menores, provavelmente
vasos vitelínicos. A veia umbilical une-se a um centímetro da parede abdominal, uma
anastomose, entre ramos das artérias umbilicais.
Schwarze (1970) descreveu o cordão umbilical dos carnívoros contendo duas
artérias e duas veias, estas ultimas confluem um pouco antes de chegar ao feto. Fazendo
parte também, do cordão, o pedículo alantoideano e o saco vitelínico.
Barone (1976) descreveu que o cordão umbilical dos carnívoros é espesso e
curto, com cerca de 10cm na cadela e 3-4 cm na gata. Está dividido em uma parte
amniótica curta (cerca de 2cm) e uma parte alantoideana que se estende do âmnio
à placenta. É caracterizado pela obliteração precoce de seu conduto alantóide, seu
conduto vitelínico e pela persistência de finos vasos vitelínicos.
Young (1978) ao estudar Artctictis binturong descreveu que o cordão achatouse e alargou-se transversalmente com uma artéria e uma veia oriundas de cada
margem, onde elas bifurcaram e seguiram as margens em direção a extensa região
antifundal.
Martins (1986) em estudo no homem verificou que o comprimento médio do
cordão umbilical é de 50-60cm, o diâmetro médio de 12mm e peso médio de 150g,
variando de 3 a 18% do peso total placentário. A superfície do cordão é recoberta pelo
epitélio amniótico e seu estroma é formado por tecido conjuntivo mucoso que envolve
duas artérias e uma aveia.
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Latshaw (1987) descreveu a placenta dos carnívoros como zonária e
endoteliocorial, descreveu também o funículo umbilical como sendo a conexão do
embrião com a placenta. Nos carnívoros o funículo era formado por uma veia umbilical
mais distal, duas artérias, tecido conjuntivo e alantóide.
Santos (1996) descreveu o cordão umbilical como um anexo que une o feto à
placenta, apresentando no seu interior os vasos alantoideanos, agora chamados de
umbilicais. Estes são responsáveis pelas trocas sangüíneas entre os organismos fetal
e materno. De acordo com a autora, inicialmente, os vasos do cordão umbilical são
representados por duas veias e depois em algumas espécies (homem, eqüino e suíno),
ocorre a obliteração da veia umbilical direita. Além do epitélio amniótico, dos vasos e
do conjuntivo, o cordão umbilical pode conter, ainda, os pedículos do saco vitelínico e
alantóide. A autora ainda afirma que o cão possui um cordão umbilical equivalente a
metade do comprimento corporal do feto. Nos carnívoros, o cordão umbilical é capaz
de suportar o triplo do peso fetal, razão pela qual a mãe morde o cordão durante o
parto.
Zanco (1998) afirmou que o funículo umbilical dos cães pode ser dividido em três
porções: justafetal, média e justaplacentária. Afirma ainda o autor  que estes possuem
diferentes estruturas, sendo que na porção justa fetal observou-se duas artérias e uma
veia, enquanto que as demais posições apresentam duas artérias e duas veias.
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2.3 LÍQUIDOS FETAIS
Fuchs e Riis (1956) realizaram a determinação do sexo fetal através da
determinação do corpúsculo de “Barr” em células do líquido amniótico.
Wales e Murdoch (1973) descrevem as características dos fluidos como volume,
pH e pressão osmótica principalmente na fase inicial de gestação. Analisaram o volume
do fluido amniótico entre os dias 22 e 44 observando-se que em todos os estágios o
volume do fluido alantoideano foi maior que o fluido amniótico e que o pH apresentou
sutil variação, com valores médios de 7,4.
Mellor e Slater (1974) afirmaram que a formação e composição do fluido amniótico
sofrem influencia da urina fetal, fluido pulmonar, secreções bucais e nasofaringeas bem
como do equilíbrio entre o sangue fetal, o próprio fluido e a deglutição realizada pelo
feto.
Bongson e Basrur (1978) descreveram ainda a avaliação citológica dos fluidos
fetais independentemente do período gestacional, devendo-se tomar por base as
características morfológicas das células, sendo que a um aumento no número de células
no fluido em decorrências do processo natural de esfoliação da epiderme. Preconizaram
a classificação dos tipos celulares de acordo com o tamanho, aspecto morfológico e
propriedades tintoriais. Em bovinos pode-se determinar o sexo e o perfil citogenético
com as células presentes no fluido amniótico.
Smith et al. (1979) considera o líquido alantoideano como um informante
qualificado sobre bioquímica renal.
Derivaux e Ectors (1984) citaram que o fluido amniótico é o meio ambiente do
feto durante a vida intra-uterina, tendo tanto função fisiológica como mecânica. Este se
apresentou de coloração clara no inicio da gestação, tornando-se esbranquiçado pela
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presença de substâncias sebáceas em suspensão ou de coloração parda devido
eliminação de mecônio ou morte fetal.
Wintour e McFarlane (1993) dissertaram sobre a concentração dos fluidos fetais
e afirmaram que o fluido amniótico era mais diluído ao contrário do alantoideano.
Kjeldsberg e Knight (1993) afirmaram que na espécie humana a composição do
fluido amniótico simula o soro materno, nos estágios iniciais. Com o avanço da gestação
há um decréscimo na concentração de alguns componentes como: proteína, sódio,
glicose, cloreto e bilirrubina, enquanto outros componentes aumentam sua concentração
progressivamente como: potássio, creatinina, uréia, amilase, fosfatase alcalina, ácido
úrico e inúmeros fosfolipídios.
Hafez (1993) afirmou que os fluidos fetais possuem constituintes metabólicos,
eletrólitos, hormônios, células entre outros, porém a presença destes varia de acordo
com a espécie e o fluido analisado.
Zugaib (1997) descreve a amniocentese como um procedimento consagrado
para diagnóstico de anomalias cromossômicas fetais, permitindo que seja realizada
análises enzimáticas, citogenéticas e de DNA a partir de células oriundas do líquido
amniótico.
Zogno (2002) afirmou que a composição dos líquidos fetais dos mocós foi
semelhante as das ratazanas, bovinos e cadelas. Porém estes apresentaram algumas
diferenças com relação às cadelas, sendo elas: glicose, creatinina, uréia e proteínas
totais.
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2.4 Corio fetal

Hahnemann et al. (1968) propôs a obtenção de mostras de tecido fetal no primeiro
trimestre de gestação. Descreveram a primeira tentativa de realização de biópsia de
vilo corial (BVC) por histeroscopia. Devido ao baixo sucesso na obtenção de material
esse procedimento foi abandonado.
Stone e Lockwood (1993) relatam que a primeira biópsia de vilo corial (BVC) foi
realizada por cânula de aspiração introduzida no útero através da cérvix, sem auxilio
ultrasonográfico.
D’Alprà et al. (1993) comparou BVC tardias com as de primeiro trimestre. Não
encontraram diferenças significativas no índice de mitoses, na qualidade de metáfase,
e na porcentagem de contaminação com células maternas. Os autores não obtiveram
nenhum resultado falso negativo e todos os casos de anomalia cromossômica sem
mosaicismo foram confirmados posteriormente.
Zugaib (1997) descreve a BVC como meio diagnóstico pré-natal para as
seguintes condições: anomalias cromossômicas, doenças genéticas, erros inatos do
metabolismo, ansiedade dos pais e anomalia fetal identificada à ultrasonografia. Ainda
cita que a BVC por via transcervical pode ser realizada a partir da sétima semana e a via
transabdominal permite a realização do procedimento da nona semana até o terceiro
trimestre da gestação. A fase ideal entretanto está entre a 11ª e a 14ª semanas, em
função das células possuírem um bom índice mitótico neste período.
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3.4 Análise estatística
Todos os dados foram submetidos a avaliação estatística pelo software SAEG
- Sistema de Analise Estatística e Genética (Ribeiro Jr., 2001). Realizamos a analise
de correlação, dentre outras que se fizeram necessárias para um melhor aproveitamento
e esclarecimento dos dados coletados.
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4 RESULTADOS

4.1 BiÓpsia de corio fetal

A biópsia corial foi realizada em sete cadelas com idade de gestação variando
entre 35 e 52 dias. Esta confirmação foi realizada após 10 dias da coleta, quando as
cadelas foram histerictomizadas e os fetos coletados, juntamente com seus líquidos
fetais e cordão umbilical.
Para a realização da biópsia, utilizou-se o seguinte protocolo anestésico:
Associação de Acrepromazina (Acepran 0,2%, Univet S.A. Ind. Veterinária) com
Meperidina (Dolosal 50mg/ml, Cristalia) nas seguintes doses:0,05mg/kg e 2mg/kg
respectivamente, como medicação pré anestésica, e para a manutenção anestésica
durante a biópsia foi utilizado propofol (Propovan 10mg, Cristalia), na dose de 5mg
por kg.
Com o auxílio do ultrasom localizamos a placenta, e assim determinamos um
ponto para a inserção da agulha. Este foi localizado pelo transdutor e a partir deste
inseriu-se a agulha de forma oblíqua em relação ao transdutor, tornando possível o
acompanhamento de seu trajeto dentro da cavidade abdominal até a placenta.
Com o bisel da agulha dentro da placenta, acoplou-se uma seringa de 10ml
contendo aproximadamente 5ml de meio de transporte 1991, tracionou-se o êmbolo
da seringa para a formação de vácuo e inicou-se os movimentos de vai e vem dentro
da placenta, a qual possui espessura de 0,3 a 0,7mm.

Meio de transporte 199 do instituto Adolfo Lutz, meio destinado a manutenção da viabilidade de tecidos e células sem proporcionar
condições para seu crescimento.
1
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A extração do DNA iniciou-se com a separação da amostra do meio de transporte,
a qual foi feita com a colocação do meio em um eppendorf seguido de centrifugação.
Em seguida desprezou-se o sobrenadante e repetiu-se esta operação até que todo o
conteúdo da seringa fosse centrifugado. Após este procedimento iniciou-se a lavagem
do material com uma solução de 150mM de NaCl e 25 mM de EDTA, homogenizando
o material no vortex e centrifugando por 2 minutos à 12000 rpm, desprezando o
sobrenadante e repetindo esta operação por mais 3 ou 4 vezes.
Em seqüência a lavagem acrescentou-se 500µl da solução de lavagem, 10 µl de
proteinase K e 10µl de SDS 10%, homogeneizou-se no vortex e colocou-se o material
na estufa a 37°C por 16 horas.
Após esta etapa, acresentou-se 250µl de clorofórmio-isoamil (24:1) e 250µl de
fenol, homogeneizou-se no vortex e centrifugou-se por 2 minutos. Retirou-se o DNA
do vilo e repetiu-se novamente a diluição e centrifugação anterior.
Transferiu-se o DNA do vilo a um novo eppendorf e acresentou-se 500µl
de cloroformio-isoamil (24:1). Homogeneizou-se no vortex e centrifugou-se por 2
minutos.
Transferiu-se novamente o DNA para outro eppendorf e acrescentou-se cerca
de 40µl de NaCl a 0,4 molar. Homogeneizou-se levemente e completou-se com etanol
Armazenou-se este a -20°C por 15 minutos ,e em seguida centrifugou-se por 5
minutos, descartando o sobrenadante, acresentando 50µl de água destilada, 25µl de
acetato de amonia 7,5M e 3000µl de etanol absoluto, homogenizando e centrifugando
por 5 minutos.
Desprezou-se novamente o sobrenadante e acresentou-se alcool 70% até completar o eppendorf, centrifugando por mais 2 minutos, desprezando o sobrenadante
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4.2 BIOQUÍMICA DOS LÍQUIDOS FETAIS

O exame bioquímico dos líquidos fetais foi realizado com o auxílio do aparelho
Labquest e os kits de creatinina, albumina, fosfatase alcalina e proteína total. Utilizando
também a fita para urinálise Uritest, a qual nos forneceu leucócitos, pH, nitrito, sangue,
proteína, glicose, cetona, uroglicogênio e bilirrubina.
Para determinação da densidade, fizemos uso de um refratômetro de mesa.
Todos os dados estão compilados nas Tabelas 1 (líquido amniótico) e 2 (líquido
alantoideano). A partir das colunas de cada Tabela, preparamos gráficos de dispersão
com reta de regressão, para assim observarmos o comportamento dos valores de
nossas análises. Nestas Tabelas também apresentamos os valores médios de cada
item observado.
Com relação ao líquido amniótico pudemos observar que o pH manteve
levemente alcalino com média de 8,19, sem apresentar amostras muito discrepantes.
A densidade tem seu valor médio de 1007,5, sendo que duas amostras estavam com
valor muito inferior a variação estabelecida pela regressão. Os valores de creatinina
estavam na média de 2,21mg/dl , sendo que duas amostras apresentaram valores
inferiores, e outras duas valores superiores dentro da regressão linear estabelecida.
Quanto a albumina apenas uma amostra apresentou valor superior a regressão, a
média de albumina foi de 0,28g/dl.A fosfatase alcalina obteve a média de 432,94U/L,
tendo neste caso a presença de quatro valores extremantente elevados. A proteína
total do líquido amniótico encontrava-se com 0,22g/dl de média e possuía apenas duas
amostras com valores discrepantes.
No líquido alantoideano as médias foram de: 7,13 pH, 1011,4 densidade, 22,71
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mg/dl de creatinina e 0,13g/dl de albumina, 22,73 U/L de fosfatase alcalina e 0,24 g/dl
de proteínas totais. Quanto às amostras que apresentaram-se fora da regressão linear
obtivemos: uma amostra no pH, na creatinina, na albumina, na fosfatase alcalina e na
proteína total e duas amostras na densidade.
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4.3 cordão umbilical (MACROSCOPIA)
O cordão umbilical do cão apresenta-se na porção justa fetal como único.
Entretanto uma bifurcação do mesmo, a qual emite um ramo cranial e outro caudal.
Estes também se bifurcaram emitindo dois ramos, um direito e outro esquerdo, os quais
dirigem-se a placenta, ou seja, aos respectivos hematomais marginais.
Em seis (6) dos dezeseis (16) fetos estudados foram observados hematomas
centrais, sempre posicionados na porção dorsal da placenta. A presença de hematomas
centrais pode prejudicar a qualidade do material coletado, pois a biópsia pode ser feita
nesta região, e o material não ser viável para a extração de DNA, ou estar contaminado
com DNA materno.

Figura 18 - Esquema do cordão umbilical de um feto de cão com 52 dias de vida onde o demonstramos
o comportamento do cordão umbilical, e das suas divisões
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A porção justa fetal do cordão umbilical de fetos com 48 dias de gestação
apresentou-se em média com 1,04±0,25cm, sendo que o maior apresentava 1,40cm
e o menor 0,7cm.
A porção intermediária possui o ramo cranial com média de 3,18±0,69, sendo
que a maior mensuração foi de 4,0cm e a menor de 2,1cm. O ramo caudal possuía em
média 2,48±0,48, com mensuração máxima de 3,6cm e mínima de 2,0cm.
A porção justa placentária apresenta o ramo direito do ramo cranial com média
igual a 5,06±0,51cm e o ramo esquerdo 4,79±0,40cm. Já no ramo direito do ramo caudal
a média foi de 4,17±0,62cm e o esquerdo 3,94±0,51cm. Os dados descritos acima se
encontram detalhados na tabela a seguir.
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4.4 MICROSCOPIA DO CORDÃO UMBILICAL
No estudo microscópico do cordão umbilical buscamos descrever brevemente
suas particularidades histológicas, tais como o número de vasos umbilicais. Eles são
constituídos por duas artérias e duas veias até próximo à sua inserção ao feto. Neste
ponto observamos  a confluência das veias (Figuras 19, 20 e 23), sendo que apenas
uma a esquerda adentra a cavidade abdominal do feto. Todas estas estruturas encontram-se entremeadas por tecido conjuntivo frouxo.
Com relação a parede dos vasos umbilicais vemos que a artéria possui uma
parede espessa e muscular (Figuras 19, 20 e 21) diferentemente das veias que apresentam uma parede muito mais delgada (Figura 22).
O ducto alantoideano apresenta um formato triangular com epitélio de revestimento do tipo epitelio de transição, assim como possui um grande número de capilares
ao seu redor, da mesma forma que o saco vitelínico (Figuras 24,25 e 26).
Observamos também que a porção justa-fetal apresentou lojas musculares
caminhando paralelamente ao ducto alantoideano (Figuras 27 e 28).
O saco vitelínico mostrou-se como uma estrutura ricamente vascularizada e de
paredes delgadas (Figuras 33, 34 e 35).
O revestimento externo do cordão umbilical é feito pelo âmnio que apresentouse distribuído de forma homogênea em todo o perímetro do cordão umbilical . (Figuras
19, 29, 30 e 31)
A região mesenquimal é basicamente composta por tecido conjuntivo frouxo,
fibroblastos e capilares (Figura 32).
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Figura 19 - Fotomicrografia mostrando um corte transversal do cordão umbilical em sua porção justa fetal
onde observamos duas artérias (a), duas veias (v), a zona de confluência das veias (c), o
ducto alantoideano (d) e o âmnio (m) revestindo todo o cordão umbilical.Coloração de HE
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Figura 22 - Fotomicrografia da parede da veia umbilical, com parede muscular mais delgada. Endotélio
(e), túnica média (m), muscular externa (X) e adventicia (a). Coloração HE

23
Figura 23 - Fotomicrografia mostrando o entrelaçamento das fibras musculares lisas (C) das veias
umbilicais, e o endotélio de cada uma destas (E). Coloração HE
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Figura 24 - Fotomicrografia do ducto alantoideano (DA), e dos inúmeros capilares (c) que o circundam.
Coloração HE

F
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Figura 25 - Fotomicrografia do epitélio de revestimento (T) do ducto alantoideano, o qual apresenta-se
como epitélio de transição, circundado por grande quantidade de fibroblástos (F). Coloração
HE
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Figura 26 - Fotomicrografia mostrando a proximidade dos capilares (c) em relação ao ducto alantoideano
(DA). Coloração HE
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Figura 29 - Fotomicrografia mostrando o âmnio (a) revestindo o cordão umbilical.Coloração HE

R
R
a
f
30
Figura 30 - Observar o âmnio (a) delimitando o cordão umbilical, o qual possui células arredondadas
(R) com núcleos centrais, e, mais internamente o tecido conjuntivo frouxo (f) que envolve
as outras estruturas cordonais. Coloração HE

33
Figura 33 - Fotomicrografia panorâmica do saco vitelinico do cão. Coloração HE
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4.5 Histologia do material de biÓpsia de corio fetal

O material oriundo da biópsia de corio fetal tem por finalidade ser submetido
a extração de DNA, porém para que nós possamos melhor descrever o que é este
material, realizamos um estudo histológico, de algumas amostras obtidas pela técnica
que nos dispusemos a adaptar.
O material encontrado consiste em fragmentos de corio fetal, colóide sangüíneo
e eritrócitos. Em todo o material encontra-se impregnações de hemosiderina devido a
hemólise e ao residuo de sangue dos hematomas marginais, que é rico em ferro.
A forma e a distribuição do corte não segue nenhum padrão devido este ser
coletado por um método de biópsia aspirativa, alterando a distribuição dos tecidos.
(Figura 36)
Observamos que todos os fragmentos de corio fetal apresentavam-se envoltos
em colóide sangüíneo (Figuras 37 e 38), reafirmando a necessidade de várias repetições
de lavagem para a extração do DNA.
A presença de capilares sangüíneos é outra característica do cório frondoso que
compõe a placenta canina.
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5 Discussão

O período de realização da biópsia de corio fetal em humanos restringe-se preferencialmente ao primeiro trimestre de gestação segundo Hahnemann et al. (1968). Em
cães realizamos a biópsia com maior sucesso no terço final de gestação. Um dos fatores
que nos levaram à identificação da placenta ao exame utrasonográfico a partir do 30º
dia de gestação. Nesta fase, a placenta encontra-se muito delgada, para a realização
da biópsia, a qual é realizada com maior sucesso após o 40º dia de gestação. Este
período segundo Phesmister (1974) é a fase que ocorre a maior parte do crescimento
e a caracterização fetal.
Segundo Stone e Lockwood (1993), as primeiras biópsias foram realizadas por
cânulas introduzidas no útero via cervix. Este método foi descartado de imediato em
cães, devido ao fato destes animais serem multiparos e possuírem úteros bicórneos o
que inviabiliza totalmente esta técnica. Seria portanto impossível a coleta de material
dos fetos que não estivessem próximos à cervix. Outra dificuldade está associada ao
formato da placenta, este método poderia ocasionar a ruptura das membranas fetais,
uma vez que esta técnica era realizada sem auxílio de ultrasom.
O método utilizado em cadelas foi a coleta transabdominal descrita por Zugaib
(1997). O autor afirma que a via transabdominal pode ser utilizada em humanos apartir
da nona semana, sendo que o período ideal esta contido entre a 11º e a 14º semanas.
Zugaib (1997) afirma ainda que a coleta via cervix pode ser realiza mais precocemente a partir da sétima semana, porém como já descrevemos esta se torna inviável

71

para os cães
Segundo D’Alpra et al. (1993), as biópsias de vilo corial tardias em humanos não
apresentam diferenças significativas, em relação às realizadas no início da gestação.
O período de gestação utilizados em cadelas também não influenciou o diagnóstico
realizado.
A biópsia de corio fetal é um pequeno passo para um avanço nas técnicas de
diagnóstico pré natal, técnicas reprodutivas e para o estudo de mutações genéticas
durante o desenvolvimento.
Esta técnica tende a se aprimorar quando associada ao desenvolvimento de
aparelhos de ultra-sonografia com maior potência, podendo ser realizada ao redor do
25º à 30 dias de gestação. Para a reprodução animal podemos pensar em coleta de
embriões em fases iniciais de gestação (5 a 6 dias) sem fazer uso de um sonda por
via vaginal, a qual pode ocasionar contaminação intra-uterina.
Outra porta que se abra perante o desenvolvimento desta técnica são as terapias
intra-uterinas, pois através delas podemos ter acesso ao feto e as membranas fetais,
permitindo assim até mesmo a cordocentese, técnica utilizada no homem que ainda
não foi adaptada a cães.
Com esta técnica torna-se possível prever antes do nascimento quaisquer
anomalia cromossômica ou gênica, o que pode fazer com que o veterinário tome
precauções para o momento do parto, reduzindo riscos.
Quanto aos fluídos fetais pudemos concordar com Zogno (2002) quando se trata
da composição dos líquidos fetais em relação a sua semelhança a ratazanas, bovinos
e mocós.
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Concordamos também com Wintour e Mc Farlane (1993) ao compararmos a
densidade dos fluidos fetais. Observamos que o líquido amniótico apresenta-se menos
denso que o líquido alantoideano, ou seja, o líquido amniótico apresenta-se diluído.
Wales e Murdoch (1973) descrevem que em todas as fases de gestação o volume de líquido alantoideano foi maior que o de líquido amniótico, igualmente ao que
observamos. Ainda relatam os autores que o pH de ambos os líquidos apresentaram
sutis varições, mantendo valores médio de 7,4, não podemos afirmar o mesmo ja
que observamos valores médio de 8,2 para o pH do líquido amniótico e de 7,1 para o
líquido alantoideano. Estas diferenças devem ser observadas com certo cuidado pois
o método de coleta, a forma de armazenagem e o método de aferição podem alterar
completamente o processo de leitura das amostras.
A afirmação de Smith et al. (1979), a qual considera o líquido alantoideano como
importante material para avaliação da bioquímica renal, foi confirmada  pelas análises
bioquímicas e pelo estudo histológico. As características do ducto pelo qual o líquido
é eliminado, mostra-se semelhante a bexiga urinária.
O estudo dos líquidos fetais traz uma panorâmica do meio em que o feto se
desenvolve, o que nos permite subsidiar outros estudos correlatos ao desenvolvimento
de metodologias para a obtenção de células em diferenciação.
O desenvolvimento destes procedimentos para obtenção de células tronco
também exige um conhecimento da hematologia e bioquímica sangüínea fetal,
juntamente com os estudos de microambiente uterino. Assim, a técnica também permite
obter uma visão das condições clínicas do feto.
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Zanco (1998) descreveu o cordão umbilical do cão com três porções e afirmando
que na porção justafetal o cordão umbilical apresentou apenas um vaso venoso e dois
arteriais. Em nosso estudos encontramos as mesmas informações sobre as diferentes
porções, entretanto na parte mais distal da porção justa fetal temos ainda duas veias
e duas artérias. Mostramos tmabem a confluência destas na poção justafetal.
Bruni e Zimmerl (1947) descrevem o cordão umbilical sendo constituído por
duas artérias e duas veias, porém este não faz referência alguma ao fato da veias se
confluirem ao se aproximarem do feto. A descrição da morfologia do cordão umbilical
mais próxima dos nossos resultados que encontramos foi feita por Young (1969), no
urso polar, e a descrição de Schwarze (1970).
Martins (1986) verificou que o cordão umbilical em humanos varia de 3 a 18%
do peso total placentário. Nos cães esse percentual varia de 11 a 20% no terço final
de gestação.
Latshaw (1987) faz uma descrição completamente equivocada, afirmando que o
cordão umbilical dos carnívoros possui um veia umbilical e duas artérias. Observamos
este arranjo apenas próximo ao feto, onde ocorre a confluência dos veias.
Encontramos ainda a mesma relação de tamanho entre o feto o cordão umbilical
descrita por Santos (1996) que é de 2:1 ou seja o cordão tem a metade do comprimento
do feto.
A morfologia do cordão umbilical é um dado auxiliar para a obstetrícia e para
clínica de neonatos. Mediante seu estudo podemos saber sobre o desenvolvimento
fetal e placentário durante a gestação. Este ainda futuramente poderá ser usado para
a administração de terapias aos fetos ainda em desenvolvimento.
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6 CONCLUSÕES

1. Pudemos concluir que a biópsia de corio fetal é um procedimento que pode
ser realizado em ambulatório desde que o animal tenha passado por jejum e seja submetido ao protocolo anestésico descrito. Com relação as indicações do exame, estas
ainda são restritas, porém devem ser ampliandas ao longo dos anos, graças ao avanço
das investigações genéticas em cães.

O material oriundo da biópsia apresenta-se

viável para extração de DNA e permite que a PCR seja realizado com sucesso.

2. O cordão umbilical dos cães apresenta uma distribuição clássica para padrões
vasculares, uma relação entre o peso do cordão umbilical com o peso da placenta de
11,5:1 e apresenta também uma proporção de 2:1 entre o comprimento do cordão e
do feto.
3. Microscopicamente o cordão umbilical do cão possui caracteristícas próprias
como a confluência das veias umbilicais ocorrendo próximo a cavidade abdominal, as
paredes das veias (2) são delgadas e das artérias (2) são musculares e espessas e
o ducto alantoideano localiza-se entre os quatro vasos. O saco vitelínico apresenta
grande quantidade de capilares, parede delgada e vitelo.

4. A bioquimica dos líquidos fetais mostra a semelhança de composição entre
eles e sua proximidade de composição com a urina.
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