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RESUMO

Características Anatômicas e Histoiógicas do Aparelho Reprodutor Feminino
de Tríchechus inunguis (Natterer, 1883) (Mammaiia: Sirenia)

Autora: Femanda Rosa Rodrigues

Orientadora: Dra. Vera Maria Ferreira da Silva

O peixe-boi amazônico (Tríchechus inunguis), como outros representantes da Oídem
Sirenia é uníparo e possui reprodução lenta, considerando o período de gestação e o
intervalo entre partos. Outro fator agravante para o crescimento das populações é
que apesar de proibida por lei, a caça da espécie continua a ser praticada. O estudo
macroscópico e histológico do aparelho reprodutor, principalmente dos ovários,
fornece importantes informações sobre a história e o estado reprodutivo da fêmea.
Neste estudo, foram realizadas pela primeira vez as descrições anatômicas e
histoiógicas do aparelho reprodutor feminino e mamas de T. inunguis. Foram
utilizados três espécimes, fixando-se o material coletado em formol tamponado a
10%. Após a biometria, amostras de tecido foram retiradas, tratadas e clivadas para
a obtenção dos cortes histológícos. Técnicas de histoquímica e imuno-hístoquímica
foram utilizadas. Os resultados revelaram que a genitália extema, principalmente o
clitóris e os grandes lábios vulvares, apresentam numerosos gânglios nervosos e
corpiísculos sensitivos táteis na derme, importantes no estímulo sexual. O epitélio
vaginal é colunar, mucosecretor, variando de simples a pseudoestratificado. Em
mamíferos, em geral o epitélio é estratificado pavimentoso queratinizado não-
glandular. Esta queratinização está relacionada com o grau de atrito sobre o epitélio.
O hímen possui duas aberturas vaginais, ligadas por um curto segmento, e separa a
vagina do vestíbulo. Estas aberturas, possivelmente, tornam-se uma única abertura
durante a cópula. A escassez de fibras elásticas corrobora para esta hipótese,
reduzindo a possibilidade de complacência do hímen. Num espécime deste estudo,
cujas glândulas endometriais não apresentaram desenvolvimento máximo, verificou-
se ausência de cicatrizes placentárias no útero e presença de corpo hemorrágico e
folículos de Graaf no ovário direito, além de corpos aibicans, sugerindo que T.
inunguis passa por ciclos inférteis, a fim de atingir a maturidade sexual, antes da
primeira gestação. Macroscopicamente, a contagem dos corpos cicatriciais é
dificultada, devido ao pequeno diâmetro e não é possível diferenciar os corpos
cicatriciais resultantes de folículos rompidos (corpos aibicans) e de não-rompidos.
Histologicamente, através da técnica de Picrosirius - modificado para confocal foi
observado que os corpos cicatriciais podem ser diferenciados entre corpos aibicans
e corpos cicatriciais resultantes de folículos não-rompidos pela variação da
organização e adensamento das fibras colágenas destas estruturas. A presença de
corpos aibicans nos ovários direito e esquerdo de um dos espécimes deste estudo,
sugere a função bilateral dos ovários em T. inunguis.

Palavras-chave: Mammaiia - Sirenia; Tríchechus inunguis-, Peixe-boi da Amazônia;
Anatomia; Histologia; Útero; Ovários.
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Anatomical and Histological characteristics of Female Reproductive Tract of
Trichechus inunguis (Natterer, 1883) (Mammalía: Sirenia)

Author: Fernanda Rosa Rodrigues

Advíser: Ph.D. Vera Maria Ferreira da Silva

The Amazonian manatee {Trichechus inunguis), like other representativas of the
Order Sirenia is uniparous and it possesses slow reproduction, considering the
gestation period and the birth interval. Another aggravating factor to the populations
growth is that although prohibited by law, the hunting of the species continues to be
practiced. The reproductive tracfs macroscopic and histological study, especially of
the ovaries suppiies important information about the history and the female's
reproductive state. In this study, anatomical and histological descriptions of the
female reproductive tract and mammary glands were accomplished for the first time
for T. inunguis. Three specimens were utilized and the collected material was fixed in
buffered formaline at 10%. After the biometry and anatomic description, tissue of
segments' samples of the female reproductive apparatus were removed and
prepared for histological sections. Histochemistry and immunohistochemistry
techníques were used. The resuKs revealed that the externai genitalia, mainly the
clitoris and the labia majora, present numerous nervous ganglions and tactile
sensitiye corpuscles in the dermis, important for sexual stimulation. The vaginal
epithelium is columnar, mucus-secreting, varying from simple to pseudostratified. In
mammals, in general the epithelium is stratified squamous non-glandular kerátinised.
This keratinisation is related to the fríction degree under which the epithelium is
submítted. The hymen has two vaginal openings, tied by a short segment, and it
separates the vagina from the vestibule. These openings, possibly, become a singie
opening during the sexual intercourse. The shortage of elastic fibers corroborates for
this hypothesis, reducing the possibilHy of complacency of the hymen. In a specimen
of this study, whose glands of the endometrium didnt present maximum
development, no placental scars were observed in the uterus. In this same individual
it was recorded the presence of haemorragic body and Graafian foilicles in the right
ovary, beyond corpora albicantia, suggesting that T. inunguis goes through infertile
cycles, in order to reach the sexual maturity, before the first gestation.
Macroscopically, the cicatricial bodies counts was dífficult because of their small
diameter and it is not possible to differentiate the cicatricial bodies resulting from the
foilicles' rupture (corpora albicantia) and that of non-ruptured foilicles. Histologically,
through the technique of Picrosirius - modified for confocal, it was observed that the
cicatricial bodies can be differentiated among corpora albicantia and those resulting
from no-ruptured foilicles by the variation of the organization and density of the
collagen fibers of these structures. The presence of corpora albicantia in the right and
left ovaries of one of the specimens of this study, suggests the bilateral function of the
ovaries in T. inunguis.

Key-Word: Mammalia - Sirenia; Trichechus inunguis: Amazonian Manatee; Anatomy;
Histology; Uterus; Ovaries.
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1. Introdução

1.1 Aspectos gerais de Tríchechus inunguis

A Ordem Sirenia compreende quatro espécies viventes: Dugong dugon

(dugongo) (família Dugongidae), Tríchechus senegalensis (peixe-boi africano),

Tríchechus inunguis (peixe-boi da Amazônia) e Tríchechus manatus (peixe-boi

marinho) (família Trichechidae). T. manatus é dividida em duas subespécies: T. m.

latirostrís e T m. manatus (Domning e Hayek, 1986; Marsh et ai., 1986).

T. inunguis (Figura 1) é o menor dos sirênios e ocorre estritamente em

água doce (Best, 1984; Caldwell e Caldweíl, 1985; Marsh et ai., 1986; Rosas.

1994; Da Silva, 1996).

Figura 1: Exemplares de Tríchechus inunguis do Instituto Nacional de Pesquisas

da Amazônia - INPA, Manaus-AM. Foto: Doug Perrine.



Essa espécie é endêmica da bacia amazônica, distribuindo-se desde os rios

na Colômbia, Equador e Peru até a Ilha de Marajó, no Brasil (Domning, 1981;

Best, 1984; Timm et ai, 1986; Rosas, 1994) (Figura 2). Entretanto, raramente

aparece nos altos rios Tocantins, Xingu e Tapajós, no Brasil (Bertram e Bertram,

1973; Domning, 1981). Segundo Husar (1977a), esta espécie também pode

ocorrer na bacia do rio Orinoco, na Venezuela. Porém, ela não foi encontrada nos

altos rios Orinoco e Negro (Best e da Silva, 1983). Somente T. m. manatus foi

registrada no médio e baixo rio Orinoco (Mondolfi, 1974).

COLOMB

s

Figura 2: Mapa da distribuição de Tríchechus inunguis (Fonte: Rosas, 1994).



T. inunguis é exclusivamente herbívora e alimenta-se de uma grande

variedade de plantas aquáticas e semi-aquáticas (Best, 1981). Mede entre 2,8 e

3,0 m de comprimento total e pode pesar até 450 kg (Ayres e Best, 1979; Caldwell

e Caldwell, 1985; Rosas, 1994). Não existe diferença significativa de tamanho

entre os sexos. A coloração varia de cinza escuro a preto. A presença de manchas

claras (ausência de pigmentação) na região ventral foi descrita como sendo

característica da espécie (Husar, 1977a; Ronald et al., 1978; Caldwell e Caldwell,

1985, Rosas, 1994). Entretanto, alguns indivíduos não possuem estas manchas,

mas apresentam a região ventral mais clara que o dorso (Domning e Hayek, 1986;

Rosas, 1994).

O ciclo hidrológico na Amazônia influencia a biologia da espécie. Assim, no

período de enchente dos rios, os animais migram para as regiões de várzea e

igapó em busca de alimento. Nessa época, eles acumulam gordura em função da

grande disponibilidade de recursos alimentares. Quando o nível das águas baixa,

a espécie concentra-se nos lagos permanentes e canais profundos, onde

permanece por toda a estação seca (Best, 1982a).

Há muito tempo, T. inunguis constitui um item alimentar comum das

populações indígenas e caboclos ribeirinhos da região amazônica (Best, 1984)

(Figura 3a). Além disso, esta espécie foi caçada em larga escala comercial no

passado. Entre 1935 e 1954, o couro grosso e durável da espécie foi utilizado na

fabricação de correias para máquinas, mangueiras, cola e outros artigos

industriais (Pereira, 1944; Ayres e Best, 1979) (Figura 3b). Com o advento do uso

de materiais sintéticos, a procura pelo couro diminuiu, mas o abate já havia

causado uma redução severa nas populações existentes (Best, 1984).
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Figura 3: (a) Exemplar de Trichechus inunguis abatido por um caboclo ribeirinho

da região amazônica; (b) resultado de um dia de caça de peixe-boi no

Lago Alapuá - Rio Purus (1940) (Fonte: Best, 1984).

T. inunguis encontra-se protegida pela lei de proteção à fauna 5197 de

03/01/1967 decretada pelo antigo Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal

(IBDF), atualmente denominado Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos

Recursos Renováveis (IBAMA). Além disso, também encontra-se protegida

através da portaria N° 11 decretada em 21/02/86 pela Superintendência do

Desenvolvimento da Pesca (SUDEPE), que proibiu a caça. pesca ou captura de

pequenos cetáceos, pinípedes e sirênios em águas de jurisdição nacional.

Entretanto, apesar de protegida por lei, a espécie continua sendo caçada em

menor escala, por populações ribeirinhas para a subsistência e o comércio ilegal

(Best, 1982ai Best, 1984; Rosas, 1994; Lazzarini et a/., 1998) (Figura 4 a e b). Na

Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá (RDSM), no Estado do



Amazonas, estimativas indicam o abate de pelo menos 142 peixes-bois entre o fim

de 1993 e início de 1996, numa área de 200.000 ha (Marmontel e Rosas, 1996). A

espécie está classificada como "vulnerável" pelo IBAMA (2001) e pela lUCN - The

Worid Conservation Union (2000).

5

Figura 4: (a) Exemplar de Trichechus inunguis morto por pescadores ribeirinhos

da região amazônica; (b) evisceração e tratamento do espécime para o

consumo (Fotos: Arquivo do IBAMA-AM) (em meados de 1990).

1.2 Aspectos gerais do aparelho reprodutor feminino da Ordem Sirenia

Existem vários trabalhos que descrevem características anatômicas do

aparelho reprodutor em fêmeas da Ordem Sirenia (Garrod, 1877; Murie, 1880;

Wisiocki, 1935; Hill, 1945; Quíring e Harlan. 1953; Harrison, 1969; Husar, 1977a;

Husar, 1977b; Husar, 1978a; Husar, 1978b; Ronald et ai, 1978; Domning, 1978;

Marsh, 1979; Caldwell e Caídwell, 1985; Nishiwaki e Marsh, 1985; Marmontel et

a/., 1992; Marmontel, 1995). Porém, estudos mais detalhados sobre a anatomia e

histologia do aparelho reprodutor em fêmeas desta ordem foram realizados



apenas por Marsh et ai. (1984) em D. dugon e por Marmontel (1988) em T. m.

latirostrís. Não existia até o momento nenhum estudo detalhado em T. inunguis.

A abertura genrtal ou fenda vulvar em fêmeas da Ordem Sirenia localiza-se

na superfície ventral do corpo, próxima ao ânus (Figura 5 a e c).

Anus

Abertura genital
Umbigo

Mama

Mama

Figura 5: (a) Desenho da localização das mamas e da abertura genital na
superfície ventral do corpo em fêmea de Tríchechus inunguis', (b)

localização da mama na região axilar da nadadeira peitoral direita em

fêmea de T. inunguis] (o) abertura genital e anal em fêmea de

T.inunguis, evidenciando a proximidade entre as mesmas (Fonte.

Arquivo do Laboratório de Mamíferos Aquáticos, LMA - INPA).



Duas mamas estão localizadas adjacentes à inserção ventral das

nadadeiras peitorais (Figura 5 a e b). De acordo com Mune (1880), em fêmeas

Jovens, estas mamas constituem engrossamentos de pele, mamiliformes, sem

desenvolvimento glandular subjacente.

O aparelho reprodutor em fêmeas de sirênios está localizado na porção

caudal da cavidade abdominal e, como em outros mamíferos, é composto por

ovários, ovidutos, útero, vagina e genitália externa (Marsh, 1979; Marsh et a/.,

1984; Marmontel, 1988; Marmontel et a/.. 1992) (Figura 6).

Corno uterino

Ovário esquerdo

Infundíbulo

Ovíduto

Corpo uterino

Cérvix

Vagina

pigura 6: Diagrama do aparelho reprodutor em fêmea da Ordem Sirenla (Marsh et
ai, 1984).



Garrod (1877) dissecou uma fêmea de Trichechus manatus {Zoological

Society's gardens), com 80 polegadas (203 cm). Ele descreveu características

anatômicas do clitòris, canal urogenital, vagina, corpo e comos uterinos, contudo

os ovários não foram mencionados. Murie (1880) relatou sobre a abertura genital,

região perineal e o ânus de uma jovem fêmea da mesma espécie. Além disso,

descreveu a morfologia e a localização das mamas.

Wislocki (1935) classificou o útero, em T. m. latirostrís, como um órgão

bicome, contínuo com dois curtos e fortes cornos uterinos. Este órgão possui uma

cérvix em sua porção distai, um pequeno corpo uterino e comos, que formam um

septo, dividindo parcialmente o corpo do útero (Marsh, 1979; Marsh et al., 1984;

Marmontel, 1988; Marmontel et ai, 1992).

Segundo Quiring e Harlan (1953), em T. m. latirostrís os ovários estão

localizados inguinalmente, na extremidade inferior da cavidade do corpo do animal

e consistem em grandes massas com "bolhas" esféricas, que se assemelham a

"cistos de parasitas" e apresentam o mesmo estágio de desenvolvimento.

Histologicamente, os ovários apresentam numerosos folículos, com a camada

granulosa bem definida e a teca interna e extema, ocasionalmente diferenciadas.

1.3 Características reprodutivas de Trichechus inunguis

Existem poucos estudos sobre a reprodução de Trichechus inunguis.

Segundo Best (1982b), evidências demonstram que o peixe-boi amazônico é um

reprodutor sazonal com um longo período de reprodução. No ambiente natural, o

alimento constitui um fator limitante para a reprodução em épocas de redução do

nível das águas dos rios. A cópula e os nascimentos ocorrem quando o nível das



águas dos rios amazônicos começa a subir (dezembro - junho), com a maioria

dos nascimentos ocorrendo entre fevereiro e maio. Existindo, portanto, uma

sincronização do ciclo reprodutivo da espécie para os periodos de abundância de

alimento, garantindo resen/a energética suficiente para a gestação e

amamentação dos filhotes durante a próxima estação seca.

T. inunguis concebe um filhote a cada gestação, que dura

aproximadamente um ano (Best, 1984). As fêmeas amamentam seus filhotes

cerca de dois anos (Da Silva et ai, 2000). Os recém-nascidos possuem entre

82,5-110 cm de comprimento e pesam entre 8,4 a 18 kg (Best, 1982b; Rosas,

1994; Da Silva et al., 1998; Da Silva, com. pess., 2002). O intervalo entre partos

ainda não foi definido para esta espécie, mas pode ser estimado em cerca de três

anos, considerando o tempo de gestação e lactação a partir de observações em

cativeiro no Laboratório de Mamíferos Aquáticos (LMA-INPA). No entanto, o

intervalo entre partos também pode variar de acordo com outros fatores, como: o

não retomo das fêmeas à atividade ovariana logo após o desmame, gestações

incompletas, ovulações sem fertilização, doenças ou disfunções que alterem o

ciclo estral, além de fatores ambientais como secas prolongadas (Marmontel et al.,

1992; Marmontel, 1995).

Os sirênios são geralmente uníparos e possuem um longo intervalo entre

partos. A ausência do cuidado paterno resulta num grande investimento da mãe

pela prole, refletindo em longos períodos de gestação e lactação. Com relação a

T. Inunguis, outra questão agravante para o crescimento das populações é que a

espécie continua sendo caçada, embora em menor escala (Marmontel et aí., 1992;

Rosas, 1994; Lazzarini et ai., 1998). Portanto, é fundamental o estudo de aspectos



reprodutivos, que auxiliem a elaboração de estratégias para facilitar a reprodução

em cativeiro da espécie.

Assim, neste trabalho foram descritas, pela primeira vez, a anatomia e

histologia do aparelho reprodutor feminino completo de T. inunguis. Estas

informações auxiliarão na implementação de programas de reprodução e

facilitarão a elaboração de medidas para a criação em cativeiro, manejo e

conservação da espécie.

2. Objetivos

Este trabalho teve os seguintes objetivos:

•  Descrever a anatomia do aparelho reprodutor feminino (vagina, cérvix, útero,

ligamentos, ovidutos, ovários e genitália externa) e das mamas de T. inunguis\

•  Descrever a histologia do aparelho reprodutor feminino e das mamas da

mesma espécie.
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3. Material e Métodos

3.1 Material

O aparelho reprodutor (vagina, cérvix, útero, ligamentos, ovidutos, ovários e

genitália externa) e as mamas utilizadas neste trabalho procederam de três

espécimes mortos de Trichechus inunguis, provenientes do Laboratório de

Mamíferos Aquáticos (LMA) do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA)

- Manaus - AM e do Centro de Preservação e Pesquisa de Mamíferos Aquáticos

(CPPMA) da Usina Hidrelétrica de Balbina - AM (Tabela 1).

Tabela 1: Informações sobre os espécimes e materiais utilizados neste estudo.

Espécime (PB) Material Coletado Comprimento
Total Retilíneo

(cm)

Idade Procedência

PB1 Aparelho reprodutor 82,5 Recém-nascida INPA

completo e mamas (idade conhecida)

PB2 Aparelho reprodutor 101,0 6 meses CPPMA

completo (idade estimada)

PB3 Aparelho reprodutor 195,5 6 anos INPA

completo e mamas (idade conhecida)

3.2 Métodos

A biometria e a análise macroscópica do material foram desenvolvidas no

LMA - INPA. As técnicas para obtenção dos cortes histológicos, coloração e

confecção das lâminas foram realizadas no Laboratório de Histopatologia do

Departamento de Patologia e Medicina Legal do Hospital da Universidade do

Amazonas (UA), Manaus - AM e no Laboratório de Patologia Celular do
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Departamento de Histologia e Embriologia da Universidade Federal do Rio de

Janeiro (UFRJ), Rio de Janeiro - RJ. A análise microscópica e os registros

fotográficos dos cortes histológicos foram desenvolvidos na Faculdade de

Medicina Veterinária da Universidade Federal Fluminense (UFF), Niterói - RJ e no

Laboratório de Patologia Celular do Departamento de Histologia e Embriologia da

UFRJ, respectivamente.

O trabalho teve início com a obtenção do comprimento total retilíneo de cada

indivíduo com fita métrica e leitura em centímetro (cm). Em seguida, realizou-se a

coleta do aparelho reprodutor feminino e das mamas.

O aparelho reprodutor feminino completo (genitália interna e extema) e as

mamas foram retirados e fixados em fomriol tamponado a 10%. Esta solução foi

injetada principalmente no lúmen dos cornos uterinos, corpo do útero e ovários.

Após a coleta e fixação foram realizadas a biometria e descrição anatômica do

material. Para a biometria das amostras utilizou-se paquímetro digital (Mitutoyo) com

leitura em milímetro (mm).

No espécime PB3, o útero foi aberto para verificar a presença de possíveis

cicatrizes placentárias no endométrio, que marcam os locais de fixação fetal e

para checar a presença de embrião.

Os ovários foram pesados em balança de precisão Gehaka AG80

(0,0000g), sendo registradas medidas de comprimento, largura e espessura.

Folículos de Graaf, corpos lúteos e corpos albicans foram contados e mensurados.

Os ovários do espécime PB1 e PB2 foram clivados ao meio e incluídos em

parafina. Os ovários do espécime PB3, devido ao seu elevado tamanho, foram

clivados em fragmentos menores e os mesmos, incluídos em parafina.
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Posteriormente, todos os fragmentos foram seccíonados em micrótomo,

contribuindo para uma amostragem representativa de toda extensão das gônadas.

A identificação dos folículos foi realizada segundo Junqueira e Cameiro

(1999).

Também foram coletadas, para inclusão em parafina e análise histológica,

amostras de tecido (1 cm^) da genitália extema, vagina, cérvix, corpo do útero,

comos uterinos, ovidutos e mamas.

Após a inclusão do tecido em parafina e confecção dos blocos, o material

foi seccionado em micrótomo rotativo (AOTEC) para a obtenção de cortes

histológicos de 3 a 5 pm de espessura, sendo realizada a montagem de cinco

lâminas para cada fragmento de tecido. Em seguida, as lâminas foram coradas

utilizando-se as técnicas de Hematoxilina-Eosina (Carazzi, 1911), Reação do

Ácido Periódico de Schiff (Períodic acid-Schiff reaction - PAS) (McManus, 1946) e

Tricrômico de Gomori (Gomori, 1950). Estas duas últimas técnicas histoquímicas

de coloração evidenciam, respectivamente, a presença de mucosubstâncias e

tecido conjuntivo. Outras técnicas histoquímicas foram utilizadas: coloração

seletiva pela Orceína com oxidação prévia (Puchtler e Meloan, 1979), Reticulina

de Gomori (Gomori, 1937) e Picrosirius-modificado para confocal (Lenzi et ai,

1996), para indicar fibras elásticas, fibras reticulares e fibras colágenas,

respectivamente. A técnica imunohistoquímica (Polak e Van Noorden, 1997) com

anticorpo policlonal antkxSMactin (antkiactina de músculo liso) foi utilizada para

evidenciar a presença de tecido muscular liso.
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As fêmeas foram classificadas em imaturas e em maturação, de acordo

com as condições endometriais e dimensões do aparelho reprodutor. A condição

ovariana também foi avaliada.

3.2.1 Técnica de inclusão de Tecidos

Descrição da técnica de inclusão de tecidos em parafina, segundo Bancroft

e Stevens (1996), com adaptações introduzidas pelo Laboratório de Histopatologia

do Departamento de Patologia e Medicina Legal do Hospital da UA:

1. seccionar os fragmentos de tecido e acomodá-los em cassetes para inclusão;

2. mergulhar os cassetes em recipiente contendo formol a 10%;

3. mergulhar os cassetes em recipiente com álcool I a 70% (por uma hora);

4. mergulhar os cassetes em recipiente com álcool II a 95% (por uma hora);

5. mergulhar os cassetes em recipiente com álcool absoluto I (por uma hora);

6. mergulhar os cassetes em recipiente com álcool absoluto II (por uma hora);

7. mergulhar os cassetes em recipiente com xilol I (por uma hora);

8. mergulhar os cassetes em recipiente com xilol II (por uma hora);

9. mergulhar os cassetes em recipiente com xilol III (por uma hora);

10. mergulhar os cassetes em parafina I a 56 - 58® C (por uma hora);

11. mergulhar os cassetes em parafina II a 56 - 58® C (por uma hora);

12. preencher fôrmas retangulares de alumínio com parafina líquida;

13. acomodar os fragmentos nas fôrmas com o corte voltado para baixo;

14. colocar as fôrmas no congelador (por alguns minutos);

15. desprender os blocos de parafina das fôrmas;
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16. seccionar os blocos em micrótomo (3 a 5 |xm) e transferir as fitas de parafina

com tecido para a superfície da água em banho-maria a 46,5 ®C;

17. "pescar" as fitas com lâminas de microscopia;

18. deixar secar na estufa.

3.2.2 Técnica de Coíoraçâo Hematoxilina-Eosina

Descrição da técnica de coloração Hematoxilina-Eosina, segundo Carazzi

(1911), com adaptações introduzidas pelo Laboratório de Histopatologia do

Departamento de Patologia e Medicina Legal do Hospital da UA:

1. desparafinar os cortes histológicos em xilol I (por um minuto) e xilol II (por um

minuto);

2. hidratar os cortes histológicos em álcool absoluto I (por um minuto), álcool

absoluto II (por um minuto), álcool a 95% (por um minuto), álcool a 70% (por

um minuto) e água destilada (por um minuto);

3. corar em Hematoxilina (por dez minutos);

4. lavar em água corrente;

5. corar em Eosina (por um minuto);

6. lavar em água corrente;

7. desidratar em álcool a 80% (por um minuto), álcool absoluto I (por um minuto),

álcool absoluto II (por um minuto) e álcool absoluto III (por um minuto);

8. clarear em xilol;

9. montar as lâminas com laminula e Enteilan®;

10. deixar secar.
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Resultado: Núcleo - azul;

Citoplasma - róseo a vermelho;

A maioria das outras estruturas — róseo a vermelho.

3.2.3 Técnica de Coloração Reação do Ácido Periódico de Schiff (PAS)

Descrição da técnica de coloração PAS, segundo McManus (1946), com

adaptações introduzidas pelo Laboratório de Histopatologia do Departamento de

Patologia e Medicina Legal do Hospital da UA:

1. desparafinar os cortes histológicos em xilol I (por um minuto) e xilol II (por um

minuto);

2. hidratar os cortes histológicos em álcool absoluto I (por um minuto), álcool

absoluto II (por um minuto), álcool a 95% (por um minuto), álcool a 70% (por

um minuto) e água destilada (por um minuto);

3. oxidar em Ácido Periódico a 1% (por dez minutos ou mais);

4. lavar em água destilada;

5. corar em reagente de Schiff até revelar cor rósea clara;

6. transferir para recipiente com água destilada aquecida a 56 ®C (por alguns

segundos) até revelar a cor rósea escura;

7. lavar em água corrente;

8. corar com Hematoxilina (por dez minutos);

9. desidratar em álcool a 80% (por um minuto), álcool absoluto I (por um minuto),

álcool absoluto II (por um minuto) e álcool absoluto III (por um minuto);

10. clarearem xilol;

11. montar as lâminas com lamínula e Enteilan®;
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12. deixar secar.

Resultado: Glicogênio, mucina e membrana basal - vermelho a roxo;

Núcleo - azul.

3.2.4 Técnica de Coloração Tricrômico de Gomori

Descrição da técnica de coloração Tricrômico de Gomori, segundo Gomorí

(1950), com adaptações introduzidas pelo Laboratório de Histopatologia do

Departamento de Patologia e Medicina Legal do Hospital da UA:

1. desparafinar os cortes histológicos em xilol I (por um minuto) e xilol II (por um

minuto);

2. hidratar os cortes histológicos em álcool absoluto I (por um minuto), álcool

absoluto II (por um minuto), álcool a 95% (por um minuto), álcool a 70% (por

um minuto) e água destilada (por um minuto);

3. tratar com solução de Bouin a 56°C (por 30 minutos);

4. lavar em água corrente até o desaparecimento da cor amarela;

5. corar com Hematoxílina (por cinco ou dez minutos);

6. lavar em água destilada;

7. corar com solução Tricrómica (por dez minutos);

8. diferenciar em Ácido Acético a 0,1% (por um minuto);

9. lavar rapidamente em água destilada;

10. desidratar em álcool a 80% (por um minuto), álcool absoluto I (por um minuto),

álcool absoluto II (por um minuto) e álcool absoluto III (por um minuto);

11. clarear em xilol;

12. montar as lâminas com lamínula e Enteilan®;
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13. deixar secar.

Resultado: Fibras musculares - vermelho;

Colágeno - verde;

Núcleo - azul a negro.

3.2.5 Técnica de Coloração Seletiva pela Orceína com Oxidação Prévia

Descrição da técnica de coloração seletiva pela Orceína com oxidação

prévia, segundo (Puchtler e Meloan, 1979), com adaptações introduzidas pelo

Laboratório de Patologia Celular do Departamento de Histologia e Embriologia da

UFRJ:

1. desparafinar os cortes histológicos em xilol I (por 20 minutos) e xilol II (por 20

minutos) e xilol III (por 15 minutos);

2. hidratar os cortes histológicos em álcool absoluto I (por cinco minutos), álcool a

95% (por cinco minutos), álcool a 90% (por cinco minutos) e água destilada

(por cinco minutos);

3. pingar solução de oxona 10% (por 45 minutos);

4. lavar em água corrente (por cinco minutos);

5. pingar solução de orceína (por 30 minutos);

6. diferenciar em álcool-clorídrico;

7. lavar em água destilada;

8. contracorar com ácido pícrico saturado (por 30 segundos);

9. lavar em álcool absoluto rapidamente;
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10. desidratar os cortes histológicos em álcool a 95% (por cinco minutos), álcool a

95% (por cinco minutos), álcool absoluto I (por cinco minutos) e álcool absoluto

II (por cinco minutos);

11. clarear em xilol I (por cinco minutos), xilol II (por cinco minutos) e xilol III (por

cinco minutos);

12. montar as lâminas com lamínula e Enteilan®;

13. deixar secar.

Resultado: Fibras elásticas e oxitalânicas em vinho.

3.2.5 Técnica de Impregnação Reticuífna de Gomori

Descrição da técnica de impregnação Reticulina de Gomori, segundo

Gomori (1937), com adaptações introduzidas pelo Laboratório de Patologia Celular

do Departamento de Histologia e Embriologia da UFRJ:

1. desparafinar os cortes histológicos em xilol I (por 20 minutos) e xilol II (por 20

minutos) e xilol III (por 15 minutos);

2. hidratar os cortes histológicos em álcool absoluto I (por cinco minutos), álcool a

95% (por cinco minutos), álcool a 90% (por cinco minutos), água bi-destilada

(por cinco minutos) e água bklestilada (por cinco minutos);

3. oxidar em Permanganato de Potássio 0,5%, até os cortes ficarem amarelados

(aproximadamente um minuto);

4. lavar em água corrente (por dois minutos);

5. diferenciar em solução de Ácido Oxálico 3% (por um minuto ou até o

clareamento dos cortes);

6. lavar em água corrente (por dois minutos);
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7. sensibilizar em solução de sulfato-fémco amoniacal 2% (por um minuto);

8. lavar em água corrente (por dois minutos);

9. lavar bem em água destilada;

10. oxidar em prata amoniacal filtrada (por um minuto);

11. lavar bem em água destilada;

12. reduzir em solução de formol a 10% (por três minutos);

13. lavar em água corrente (por três minutos);

14. matizar em Cloreto de Ouro 0,2% (por cinco minutos);

15. lavar em água destilada rapidamente;

16. remover a prata não reduzida com tíossulfato de sódio 2% (por cinco minutos);

17. lavar bem em água corrente (por cinco minutos);

IS.contracorar em solução de verde-luz filtrada (por um minuto);

19. lavar em água destilada;

20. desidratar os cortes histológicos em álcool a 95% (por cinco minutos), álcool a

95% (por cinco minutos), álcool absoluto I (por cinco minutos) e álcool absoluto

II (por cinco minutos);

21. clarear os cortes histológicos em xilol I (por cinco minutos), xilol II (por cinco

minutos) e xilol III (por cinco minutos);

22. montar as lâminas com lamínula e Enteilan®;

23. deixar secar.

Resultado: Fibras reticulares em negro.
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3.2.7 Técnica de Coloração Picrosirius — modificado para confocal

Descrição da técnica de coloração Picrosirius - modificado para confocal,

segundo Lenzi et al. (1996), com adaptações introduzidas pelo Laboratório de

Patologia Celular do Departamento de Histologia e Embriologia da UFRJ:

1. desparafinar os cortes histológicos em xilol I (por 20 minutos) e xilol II (por 20

minutos) e xilol III (por 15 minutos);

2. hidratar os cortes histológicos em álcool absoluto I (por cinco minutos), álcool a

95% (por cinco minutos), álcool a 90% (por cinco minutos), água bi-destilada

(por cinco minutos) e água bi-destilada (por cinco minutos);

3. lavar em água destilada (por dez minutos);

4. colocar as lâminas em solução de ácido fosfomolíbdico (por um minuto);

5. desprezar o ácido fosfomolíbdico;

6. colocar a solução de picrosirius (por 90 minutos);

7. lavar em ácido clorídrico 0,01 N (por dois minutos);

8. lavar em álcool 70% (por 45 segundos);

9. desidratar os cortes histológicos em álcool a 95% (por cinco minutos), álcool a

95% (por cinco minutos), álcool absoluto I (por cinco minutos) e álcool absoluto

II (por cinco minutos);

10. clarear os cortes histológicos em xilol I (por cinco minutos), xilol II (por cinco

minutos) e xilol III (por cinco minutos);

11. montar as lâminas com lamínula e Enteilan®;

12. deixar secar.

Resultado: Fibras colágenas em vermelho intenso.
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3.2.8 Técnica imunohístoquímica

Descrição da técnica Imunohistoquímica (Polak e Van Noorden, 1997),

segundo protocolo utilizado pelo Laboratório de Patologia Celular do

Departamento de Histologia e Embriologia da UFRJ:

1. desparafinar os cortes histológicos em xilol I (por 20 minutos) e xilol li (por 20

minutos) e xilol III (por 15 minutos);

2. hidratar os cortes histológicos em álcool absoluto I (por cinco minutos), álcool a

95% (por cinco minutos), álcool a 90% (por cinco minutos) e água destilada

(por cinco minutos);

3. Bórax 1% aquoso (por 15 minutos) para inibir aldeídos livres (temperatura

ambiente);

4. banho de PBS (por cinco minutos);

5. banho protéico com PBS/BSA 1% (por uma hora);

6. banho de PBS (três vezes por cinco minutos);

7. incubar com tripsina 0,01% ou microondas (tampão citrato, pH 6.0) (por 15

minutos se necessário para maior expressão do epítopo);

8. lavar com álcool comercial (por um minuto);

9. inibir a peroxidase endógena com H2O2 50% em Metanol (v: v) (por 40 minutos

no escuro);

10. lavar em álcool comercial (por um minuto);

11. lavar em PBS (por um minuto);

12. bloquear com soro normal de cabra e PBS/BSA 10% (v: v) + triton® 0,1% (uma

hora na geladeira);
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13. incubar com o anticorpo primário diluído em PBS/BSA 1% + triton® 0,1% (12

horas na geladeira ou até o dia seguinte);

OBS: Não é necessário adicionar anticorpo primário nos controles.

14. deixar as lâminas à temperatura ambiente (por 20 minutos) e lavar três vezes

com PBS (por cinco minutos cada vez);

15. incubar com anticorpo secundário {antl-mouse ou ant\-rabbit biotinilado) (por

uma hora);

16. lavar três vezes com PBS (por cinco minutos de cada vez);

17. incubar com anticorpo terciário (complexo estreptoavidina/ peroxidase) (por

uma hora);

18. lavar com tampão Tris-CI pH 7.6 (por cinco minutos);

19. revelar com Diaminobenzidina (DAB) (por no máximo dez minutos);

20. lavar com tampão Tris-CI pH 7.6 (por cinco minutos);

21. lavar três vezes com água destilada (por cinco minutos cada);

22. contracorar com Hematoxilina Delafield ou de Harris diluída (por dois minutos);

23. lavar em água corrente para azular (oxidar) (por cinco a dez minutos);

24. diferenciar rapidamente em água ácida (HCI 0,5%);

25. lavar com água corrente;

26. desidratar os cortes histológicos em álcool a 95% (por cinco minutos), álcool a

95% (por cinco minutos), álcool absoluto I (por cinco minutos) e álcool absoluto

II (por cinco minutos);

27. tratar os cortes histológicos em xilol I (por cinco minutos), xilol II (por cinco

minutos) e xilol III (por cinco minutos);

28. montar as lâminas com lamínula e Enteilan®;
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29. deixar secar.

OBS: O anticorpo policlonal utilizado foi o antkiSMactin 1A14 Sigma, com diluição

1:1000.

Resultado: marcação positiva, em marrom-escuro, do músculo liso.

3.2.9 Análise e Fotomicroscopia dos Cortes Hístológícos

A análise dos cortes histológicos foi realizada em microscópio óptico Zeiss

Axioplan2 na Faculdade de Veterinária da UFF e os registros fotográficos, em

filme colorido Kodak Proimage (ASA 100 e 400), em fotomicroscópio Zeiss

Axioplan no Laboratório de Patologia Celular do Departamento de Histologia e

Embriologia da UFRJ. Na biometria dos cortes histológicos foi utilizado o software

Makebar.
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4. RESULTADOS

4.1 Características Anatômicas do Aparelho Reprodutor Feminino em

Tríchechus inunguis

4.1.1 Genitália Externa

A genitália externa é constituída pelos grandes lábios vulvares, clitóris e

vestíbulo. É a porção mais extema do aparelho reprodutor feminino (Figura 7), o

qual está localizado na porção caudal da cavidade abdominal.

>•

i-

f

...

Figura 7: Desenho do aparelho reprodutor feminino em Tríchechus inunguis: (a)

reto; (b) vagina; (c) corpo uterino; (d) corno uterino; ̂ e; ovário; (f) ânus;

(g) abertura genital ou fenda vulvar; (h) bexiga.

4.1.1.1 Vuiva

Os grandes lábios vulvares, duas dobras longitudinais de pele, salientes e

ligadas em suas extremidades, localizam-se ao redor da abertura genital ou fenda
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vulvar, na superfície ventral do corpo, anterior e próximo ao ânus. Sua superfície

possui aspecto rugoso, com fissuras perpendiculares ao eixo longitudinal do corpo

e pêlos brancos distribuídos de maneira esparsa. A coloração varia do cinza claro

ao escuro e, nos espécimes analisados, mostrou-se ligeiramente mais clara que a

pele ao redor.

Internamente, os grandes lábios são contínuos com vestíbulo ou canal

urogenital. A área pigmentada da pele estende-se até o nível da região caudal ao

clítóris e, a partir deste ponto surge a mucosa. Assim, forma-se uma linha de

transição entre pele e mucosa que pode ser observada na porção proximal do

vestíbulo (Figura 8c e 9).

Figura 8: Desenho esquemático da superfície interna do aparelho reprodutor

feminino em Trichechus inunguis: (a) abertura genital ou fenda vulvar;

(b) clitóris; (c) linha de transição entre pele e mucosa; (d) vestíbulo; (e)

hímen; (Ç vagina; (g) fórnix; (h) cérvix; (i) corpo uterino; (j) septo intra-

uterino; (í) cornos uterinos; (m) llgamento largo.



Figura 9: Linha de transição entre pele e muoosa (seta), localizada na superfície

interna da porção próxima! do vestíbulo ou canal urogenital (PB2). Foto:

A. Batistella.

O comprimento das aberturas genitals ou fendas vulvares foi de 15,0 mm,

17,0 mm e 33,0 mm, em PB1, PB2 e PB3. respectivamente.

O comprimento dos grandes lábios foi de 18,0 mm, 26,0 mm e 37,0 mm, em

PB1, PB2 e PB3, respectivamente. A largura foi de 9,0 mm. 12,0 mm e 14,0 mm,

em PB1, PB2 e PB3. respectivamente.

Pequenos lábios vulvares não foram observados nos espécimes

analisados.

4.1.1.2 CMtóris

O clitóris (Figura 10) consiste numa estrutura de formato cônico, que se

projeta dorsoventralmente em direção à abertura genital. Sua coloração varia do

cinza claro ao cinza escuro. Aloja-se num espaço triangular, o qual è revestido por

pele de aspecto rugoso e coloração semelhante a do clitóris. Caudal ao clitóris.
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existe uma dobra de mucosa da parede dorsal que, junto com o ditóris fecha a

entrada do vestíbulo ou canal urogenital (Figura 8).

O clltóris corresponde a um pênis rudimentar e incompleto. É composto por

dois corpos eréteis - os corpos cavemosos do clitórís. Não foram encontrados

corpos cavemosos na uretra. A superfície do ditóris é irregular, com várias

pequenas fissuras e um sulco profundo e evidente, em forma de V, que divide

parcialmente a estrutura em dois lobos, um anterior e maior e outro posterior e

menor.

Na extremidade livre do ditóris está presente uma pequena elevação

arredondada que consiste na glande do ditóris (Figura 10). Não foi observada a

presença de prepúcio.

O comprimento do ditóris foi de 15,0 mm, 17,0 mm e 28,0 mm em PB2,

PB1 e PB3, respectivamente. A largura foi de 14,0 mm, 17,0 mm e 33,0 mm em

PB1, PB2 e PB3, respectivamente.

Em PB2 e PB3 não foi possível observar a presença do ditóris a partir da

visualização extema da genitália. Entretanto, em PB1, a glande do ditóris pôde

ser observada externamente, localizando-se mais próximo á extremidade anterior

da abertura genital (Figura 11).
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Figura 10: Visão frontal do clitóris, evidenciando a glande do clitóris (seta) (PB1).

Foto: A. Batistella.

Anus

Figura 11: Abertura genital, mostrando a glande do clitóris (seta) (PB1), que neste

espécime foi identificada a partir da visualização extema da genitália.

Foto: A. Batistella.
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4.1.1.3 Vestíbulo ou Canal Urogenitai

O vestíbulo ou canal urogenitai é a área entre a vagina e a abertura genital e

representa um canal comum ao aparelho reprodutor e urinário. O hímen constitui

sua extremidade superior e a linha de transição entre pele e mucosa compreende

sua extremidade inferior. A abertura do vestíbulo ou canal urogenitai está

localizada caudal ao clitórís (Figura 9).

A mucosa do vestíbulo possui coloração esbranquiçada a pardo-ciara e

apresenta-se pregueada longitudinalmente. O número de pregas longitudinais foi

de seis, em PB1 e dez, em PB2 e PB3.

O comprimento do vestíbulo foi de 7,0 mm em PB1 e PB2 e 18,0 mm em

PB3. O diâmetro intemo foi de 7,0 mm, 9,0 mm e 14,0 mm em PB1, PB2 e PB3,

respectivamente.

4.1.1.4 Hímen

O hímen consiste numa dobra espessa de mucosa, de formato

arredondado, com coloração esbranquiçada (Figura 12). Localiza-se na

extremidade superior do vestíbulo, atravessando-o obliquamente e obliterando a

entrada da vagina (Figura 8). Esta estrutura é revestida por uma mucosa de

superfície irregular, devido à presença de numerosos lobos e pequenos sulcos.

O comprimento do hímen foi de 11,0 mm, 12,0 mm e 31,0 mm em PB1,

PB2 e PB3, respectivamente. A largura foi de 14,0 mm, 15,0 mm e 36,0 mm em

PB1, PB2 e PB3, respectivamente.

O óstio uretral extemo (Figura 12) tem a forma de uma fenda transversal e

está localizado na porção superior do hímen.

30



As aberturas vaginais (Figura 12) têm formato de tendas oblíquas e são em

número de duas. Elas estão localizadas na porção inferior do himen, abaixo do

óstio uretral externo, uma ao lado da outra, separadas por um curto segmento,

que foi de 2,0 mm, 3,0 mm e 6,0 mm de largura, em PB1, PB2 e PB3,

respectivamente.

\

Figura 12: Himen, evidenciando o óstio uretral extemo (seta superior) e as

aberturas vaginais (setas inferiores) (PB2). Foto: A. Batistella.

4.1.2 Vagina

É um canal de parede elástica, que se comunica com a cérvix em sua

extremidade superior e com o vestibulo em sua extremidade inferior (Figura 13). A

superfície cranial externa tem intima relação com a bexiga e a superfície caudal

externa tem intima relação com o reto (Figura 7).

A mucosa vaginal apresenta coloração esbranquiçada à levemente rosada,

com pregas longitudinais que se estendem do himen até o terço inferior do fórnix,

região entre a vagina e a cérvix. O número de pregas longitudinais foi de sete, em
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PB1 e oito, em PB2 e PB3. Muco de consistência firme e coloração

esbranquiçada foi observado entre as pregas longitudinais da mucosa da vagina e

principalmente no fómix de PB3.

O comprimento da vagina da extremidade superior do himen até a

extremidade livre da cérvix foi de 13,0 mm, 21,0 mm e 35,0 mm em PB1, PB2 e

PB3, respectivamente. O diâmetro interno da vagina aumenta da sua porção

inferior para a superior e foi de 6,0 mm, 8,0 mm e 13,0 mm em PB1, PB2 e PB3

respectivamente, na porção mais estreita da vagina, próximo ao himen A

espessura da parede vaginal foi de 4,0 mm, 5,0 mm e 14,0 mm em PB1, PB2 e

PB3, respectivamente.

Extremidade

livre da

cervix

Figura 13: Visão caudal da vagina, evidenciando as pregas longitudinais da
mucosa (seta) (PB1). Foto: A. Batistella.

4.1.3 Cérvix

A cérvix é um dos componentes uterinos e consiste numa estrutura em

forma de cúpula, de consistência firme e parede espessa. Localiza-se entre a
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cavidade uterina e a vagina, projetando-se para o interior da porção superior da

vagina, a partir da extremidade inferior do útero (Figura 8).

O canal endocervicaí, lúmen da cérvix uterina, é estreito e possui uma

abertura em cada extremidade: o óstio interno, que se comunica com a cavidade

do corpo do útero e o óstio externo, que se comunica com a vagina.

Um sulco mediano atravessa a extremidade livre da cérvix, de uma face

lateral à outra (Figura 14). No interior deste sulco encontra-se o óstio extemo do

canal endocervicaí, o qual não pôde ser visto superficialmente nos espécimes

deste estudo.

üf

Figura 14: Visão frontal da superfície externa da cén/ix, evidenciando o sulco

mediano (seta) presente na extremidade livre desta estrutura (PB3).

Foto: A. Batistelia.

O canal endocervicaí é revestido por uma mucosa de coloração

esbranquiçada a rosada, apresentando-se pregueada longitudinalmente (Figura

15). Estas pregas são contínuas com as pregas da mucosa do corpo do útero. O

número de pregas longitudinais do canal endocervicaí foi de seis, em PB2 e PB3 e
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sete, em PB1. Não foi observada a presença de muco em PB1 e PB2. Em PB3,

foi encontrado muco entre as pregas da mucosa do canal endocervical. Este muco

apresentou consistência pouco viscosa e coloração esbranquiçada.

Figura 15: Canal endocervical, mostrando as pregas longitudinais da mucosa

(seta) (PB3). Foto: A. Batistella.

O lúmen da cérvix se estreita em direção ao óstio externo e, ao corte

transversal tem formato de fenda, com aparência levemente estrelada, devido à

presença das pregas longitudinais da mucosa.

A superfície externa da cérvix é lisa e brilhante. Possui coloração que varia

de esbranquiçada a pardo-rosada. Em PB3. algumas pregas do canal

endocervical se estendem até a superfície externa da cérvix.

O comprimento da cérvix foi de 14,0 mm, 15,0 mm e 37,0 mm em PB2,

PBi. e PB3 respectivamente. O diâmetro foi de 11,0 mm. 12,0 mm e 32.0 mm em

PB2, PBI e PB3 respectivamente. A espessura da parede foi de 5,0 mm, 6,0 mm

e 11,0 mm em PB2. PBI e PB3, respectivamente.
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o comprimento do canal endocervical foi de 8,0 mm, 9,0 mm e 29,0 mm em

PB2, PB1 e PB3 respectivamente. O diâmetro foi de 2,0 mm em PB1 e PB2 e 7,0

mm em PB3.

4.1.4 Corpo uterino

O útero está localizado entre a bexiga e o reto (Figura 7). É um órgão

bicome, sendo composto pelos cornos, corpo uterino e cérvix (Figura 8). O útero,

em sua extremidade inferior sofre uma dobradura, logo após a região do óstio

interno, seguindo á direita, até bifurcar-se nos comos uterinos.

O corpo uterino se estende desde a cérvix até a bifurcação dos cornos

uterinos. Quando os dois comos se unem formam um septo intra-uterino, que

divide parcialmente a cavidade uterina e torna-se mais estreito em direção à

extremidade. Em PB3, o septo mostrou-se bastante desenvolvido, apresentando

cerca de dois terços do tamanho do corpo uterino e trajeto sinuoso (Figura 16).

Septo intra-uterino

- -

Corpo uterino

Cérvix

Figura 16: Corpo uterino, mostrando o septo intra-uterino (seta) que divide

parcialmente a cavidade uterina (PB3). Foto: A. Batistella.
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A mucosa do corpo do útero possuí coloração esbranquiçada a pardo-clara

e apresenta pregas longitudinais que são contínuas às pregas do canal

endocervical e contínuas às pregas dos cornos uterinos. O número de pregas

longitudinais da mucosa do corpo uterino foi de sete, oito e 13, em PB2, PB1 e

PB3, respectivamente. Em PB3, observou-se a presença de muco, próximo ao

óstio intemo. Em PB1 e PB2, não foi encontrado muco no corpo uterino.

A serosa que reveste o corpo do útero é lisa e possui coloração creme. Os

limites entre as paredes laterais do útero e do ligamento largo, em ambos os

lados, não são bem definidos a partir da visualização externa do órgão. O útero

recebe vasos e nervos através do ligamento largo.

O comprimento do útero (da extremidade inferior da cérvix à bifurcação dos

comos uterinos) foi de 33,0 mm, 38,0 mm e 68,0 mm em PB1, PB2 e PB3

respectivamente.

O comprimento retilíneo do corpo do útero (da extremidade inferior do septo

intra-uterino à porção superior da cérvix) foi de 10,0 mm, 14,0 mm e 17,0 mm em

PB1, PB3 e PB2 respectivamente. A espessura da parede foi de 3,0 mm, 4,0 mm

e 6,0 mm em PB2, PB1 e PB3, respectivamente. O diâmetro interno (da porção

mais estreita) foi de 5,0 mm, 6,0 mm e 8,0 mm em PB1, PB2 e PB3

respectivamente.

O comprimento retilíneo do septo intra-uterino foi de 11,0 mm, 12,0 mm e

28,0 mm, em PB2, PB1 e PB3, respectivamente.

36



4.1.5 Cornos uterinos

São estruturas tubulares e alongadas, estendendo-se a partir da junção

útero-tubárica até o corpo uterino. Os cornos seguem retos através do abdômen,

até que se unem. formando um v, na linha média do corpo do útero, resultando

numa única cavidade uterína.

A mucosa apresenta pregas longitudinais (Figura 17), algumas contínuas

às pregas do corpo uterino. Possui coloração que varia de pardo-clara a pardo-

rosada. Ao corte transversal, a presença de pregas longitudinais confere o aspecto

estrelado ao lúmen dos cornos uterinos. O número de pregas longitudinais do

como uterino direito foi de quatro, em PB2 e cinco, em PB1 e PB3. O número de

pregas longitudinais do como uterino esquerdo foi de quatro e cinco em PB1 e

PB2 respectivamente, e cinco em PB3. Não foi observada a presença de muco

nos cornos uterinos dos espécimes analisados. Em PB3, espécime de idade mais

avançada, não foram encontradas cicatrizes placentárias no endométrio uterino.

í

Figura 17; Cornos uterinos direito e esquerdo, evidenciando as pregas
longitudinais da mucosa (seta) (PB3). Foto: A. Batistella.
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A serosa apresenta coloração pardo-acínzentada e pregas longitudinais,

que percorrem toda a superfície dos comos uterínos desde a junção útero-tubáríca

até a região de bifurcação dos comos.

O comprimento do como uterino direito foi de 41,0 mm, 56,0 mm e 113,0

mm em PB1, PB2 e PB3 respectivamente. A largura foi de 6,0 mm, 9,0 mm e 18,0

mm em PB2, PB1 e PB3 respectivamente. A espessura da parede foi de 2,0 mm,

3,0 mm e 6,0 mm em PB2, PB1 e PB3 respectivamente. O diâmetro interno foi de

2,0 mm, 3,0 mm e 4,0 mm em PB2, PB1 e PB3 respectivamente.

O comprimento do corno uterino esquerdo foi de 33,0 mm, 45,0 mm e 116,0

mm em PB1, PB2 e PB3 respectivamente. A largura foi de 6,0 mm, 9,0 mm e 18,0

mm em PB2, PB1 e PB3 respectivamente. A espessura da parede foi de 2,0 mm,

3,0 mm e 7,0 mm em PB2, PB1 e PB3 respectivamente. O diâmetro intemo foi de

2,0 mm, 3,0 mm e 5,0 mm em PB2, PB1 e PB3 respectivamente.

Os ovídutos são duas estruturas tubulares, curtas e delgadas, que

apresentam trajeto sinuoso, localizando-se na parede ventral da bolsa ovariana,

uma bolsa peritoneal que cobre completamente os ovários. Eles se estendem, de

maneira abrupta, dos comos uterinos até os ovários e são divididos em quatro

segmentos: intramural, istmo, ampola e infundíbulo. A porção intramural localiza-

se no interior da parede uterina. A junção do oviduto com o lúmen do como uterino

ocorre por um diminuto orifício - o óstio uterino. O istmo é a porção mais estreita,

que se une à ampola, uma região dilatada do oviduto. A extremidade ovariana

abre-se no infundíbulo, uma estrutura em forma de funil, que apresenta projeções

digitiformes - as fímbrias. Em meio às fímbrias, encontra-se um pequeno orifício -

o óstio abdominal do oviduto (Figura 18).
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Figura 18: Fímbrias do oviduto direito, mostrando a região do óstio abdominal

(seta) (PB3). Foto: A. Batistella.

As fímbrias não rodeiam completamente os ovários, concentrando-se

próximas ao pólo cranial dos mesmos. Elas apresentam coloração que varia de

pardo-clara a pardo-avermelhada, dependendo do grau de vascularização. Em

PB3, as fímbrias do lado direito apresentaram-se levemente mais escuras que as

fímbrias do lado esquerdo.

4.1.6 Ligamentos

Os órgãos genitais internos são sustentados e fixados à parede abdominal

pelo ligamento largo. Este ligamento consiste do mesovário, que se liga ao ovário.

do mesossalpinge, que envolve o oviduto e do mesométrio que sustenta o útero.

O ligamento largo é constituído por duas camadas de peritôneo,

estendendo-se lateralmente e caudalmente a partir dos comos uterinos, formando

duas lâminas transversais, uma de cada lado do útero (Figura 8). Estas lâminas

são mais largas no meio que nas extremidades. Entre as duas camadas de
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perítôneo foram observados abundantes depósitos de gordura, principalmente em

PB3 e, uma rede de vasos sangüíneos. A parte dorsoiateral do perítôneo constitui

o ligamento suspensórío do ovário.

4.1.7 Ovários

Os ovários estão localizados na região lombar, na extremidade posterior da

cavidade abdominal, posterolateral aos rins. Eles são suspensos na parede

abdominal pelo mesovário, que é contínuo com o perítôneo da cavidade

abdominal e rico em gordura. Os vasos sangüíneos atingem os ováríos passando

por entre as camadas do mesovário, numa região denominada de hilo ovariano.

Os ligamentos ovaríanos são curtos e ligam os ováríos ás extremidades dos

comos uterínos. Na região do oviduto, o mesossalpinge encontra-se envolvido por

uma bolsa peritoneal - a bolsa ovaríana, que envolve completamente os ováríos.

Os ovários apresentam duas superfícies (dorsal e ventral), duas bordas

(uma livre e outra circundada pelo mesovárío) e duas extremidades (cranial e

caudal). A extremidade cranial está relacionada com a extremidade fimbríada do

oviduto.

Em PB1 e PB2, os ováríos são estruturas ovaladas, tomando-se mais

estreitos em direção ao pólo caudal. Macroscopicamente, a superfície externa é

lisa e não foram observados folículos que indicassem atividade ovaríana. Ao corte,

estas estruturas também não foram observadas nestes espécimes. Nos indivíduos

analisados, os ovários apresentaram uma ríca vascularização principalmente na

região do hilo.
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Ao corte, é possível visualizar o limite entre o córtex e a medular do ovário.

A medular é central e apresenta coloração amarelada, principalmente, na região

do mesovário. O córtex consiste numa faixa escura e periférica, localizada ao

redor da medular e, onde foram observados macroscopicamente os folículos

ovarianos em PB3.

Em PB3, os ovários também são ovalados, achatados dorsoventralmente,

com superfície irregular, principalmente no pólo cranial, devido à presença de

numerosos folículos ovarianos, que consistem em estruturas amareladas e

arredondadas, com o centro preenchido por fluido e de tamanho variado. Estas

estruturas, embora tenham sido encontradas em toda a superfície das gônadas,

concentram-se principalmente no pólo cranial das mesmas, onde alcançaram

maior diâmetro.

No pólo cranial do ovário esquerdo em PB3 foram encontrados alguns

folículos que variaram em tamanho desde folículos tão pequenos que não

puderam ser medidos até folículo com 2,0 mm de diâmetro. Não foi possível

contar macroscopicamente o número de folículos do ovário esquerdo, devido ao

pequeno diâmetro e projeção destas estruturas na superfície do ovário, tornando

imprecisos os seus limites.

Os ovários são assimétricos em PB3, em cujo ovário direito (Figura 19)

demonstrou maior atividade em relação ao esquerdo. Os maiores folículos de

Graaf totalizaram 13, todos localizados no córtex do pólo cranial do ovário direito.

O diâmetro dos folículos de Graaf variou de 2,7 mm a 8,6 mm. Uma estrutura

arredondada, de coloração mais escura, provavelmente um corpo hemorrágico,
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aparentemente sem um estigma visível na superfície pôde ser observado no pólo

cranial do ovário direito em PB3.

cranial

4

caudal

Figura 19: Ovário direito, evidenciando o desenvolvimento foiicular concentrado

no pólo cranial (área circundada na foto). As setas indicam folículos de

Graaf. O pólo caudal está localizado na região inferior e as fímbrias na

região superior da foto (PB3). Foto: A. Batistella.

A coloração dos ovários é amarelada, principalmente no pólo caudal, onde

o desenvolvimento foiicular é menos evidente. No pólo cranial a coloração é mais

escura, provavelmente devido à vascularização da parede dos folículos.

Foram observados diminutos pontos pardos, esbranquiçados e amarelados

na superfície de ambos os ovários. Alguns pontos pardos são provavelmente

folículos atrésicos, que apresentam capilares sangüíneos, importantes no

processo de regressão dos folículos. Os pontos amarelados, os quais apresentam

cavidade central, são pequenos folículos antrais. Os pontos esbranquiçados
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correspondem a corpos cicatriciais arredondados e diminutos, que podem ser

resultantes de folícuíos atrésicos ou foíículos rompidos. Macroscopicamente, não

foi possível diferenciar os corpos cicatriciais devido ao pequeno diâmetro e a

grande similaridade entre eles.

O peso dos ovários direito e esquerdo em PB1 foi de 0,81 g e 1,17 g,

respectivamente. O comprimento dos ovários direito e esquerdo em PB1 foi de

20.3 mm e 20,4 mm, respectivamente. A largura dos ovários direito e esquerdo em

PB1 foi de 9,5 mm e 10,3 mm, respectivamente. A espessura dos ovários direito e

esquerdo em PB1 foi de 4,8 mm e 6,8 mm, respectivamente.

O peso dos ovários direito e esquerdo em PB2 foi de 0,95 g e 0,64 g,

respectivamente. O comprimento dos ovários direito e esquerdo em PB2 foi de

28,5 mm e 25,1 mm, respectivamente. A largura dos ovários direito e esquerdo em

PB2 foi de 12,4 mm e 12,5 mm, respectivamente. A espessura dos ovários direito

e esquerdo em PB2 foi de 5,4 mm e 4,0 mm, respectivamente.

O peso dos ovários direito e esquerdo em PB3 foi de 15,25 g e 15,80 g,

respectivamente. O comprimento dos ovários direito e esquerdo em PB3 foi de

56.4 mm e 60,0 mm, respectivamente. A largura dos ovários direito e esquerdo em

PB3 foi de 33,6 mm e 36,2 mm, respectivamente. A espessura dos ovários direito

e esquerdo em PB3 foi de 12,5 mm e 15,0 mm, respectivamente.

4.1.8 Mamas

As mamas são em número de duas, localizadas na região axilar, na

inserção ventral das nadadeiras peitorais, uma em cada lado do corpo (Figura 5a

e b). Elas constituem elevações de pele, arredondadas e protuberantes, com um
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pequeno orifício central no ápice da extremidade livre, que constitui abertura dos

duetos galactóforos, evidentes principalmente em PB3. Apresentam a superfície

mais lisa na extremidade livre em relação à base, onde o aspecto é rugoso. A

coloração é acinzentada, mais clara nas mamas que da pele ao redor. Em PB3,

ao corte, não foi observada a presença de leite nas mamas.

A largura da mama direita foi de 8,0 mm e 25,0 mm em PB1 e PB3,

respectivamente. A altura foi de 4,0 mm e 18,0 mm em PB1 e PB3,

respectivamente.

A largura da mama esquerda foi de 8,0 mm e 28,0 mm em PB1 e PB3,

respectivamente. A altura foi de 3,0 mm e 20,0 mm em PB1 e PB3,

respectivamente.

4.2 Características Hístoíógicas do Aparelho Reprodutor Feminino em

Tríchechus inunguis

4.2.1 Genitáiia Externa

4.2.1.1 Vuiva

A superfície dos grandes lábios apresenta-se pregueada e é revestida por

pele. A epiderme é constituída por um epitélio estratificado pavimentoso

queratinizado com numerosas camadas de células (Figura 20) e variou de 70,0 a

100, 2 pm de espessura em PB1 e de 221,3 a 302,9 pm em PB3. A queratina

mostrou-se mais abundante na face interna que na superfície extema dos grandes
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grandes lábios. Assim, nesta região, a espessura do epitélio variou de 81,5 a

116,5 pm em PB1 e de 349,5 a 419,4 pm em PB3. Foram identificadas três

camadas na epideime: 1) a basal - que compreende uma a duas camadas de

células cuboidais, com citoplasma basófilo, núcleo central e nucléolo evidente.

Alguns melanócitos (células responsáveis pela produção de grânulos de melanina)

estão presentes nesta camada e são mais abundantes em PB3 que em PB1; 2) a

espinhosa - é a camada mais espessa, sendo constituída por 20 a 35 camadas de

células em PB1 e 42 a 60 em PB3. Estas células também apresentam núcleo

central e nucléolo evidente. O citoplasma é basófilo; porém, esta basofilia é mais

discreta nestas células em relação às células da camada basal. Além disso,

grânulos de melanina foram encontrados no citoplasma das células da camada

espinhosa ocupando posição supranuclear. Estes grânulos tomam-se menos

abundantes em direção às camadas mais superficiais do epitélio; 3) a cómea - é a

mais externa, com trés a cinco camadas de células. Nas células que constituem

esta camada observou-se um processo de queratinização e achatamento cada

vez mais intenso em direção à superfície. Verificou-se ainda, eosinofilia do

citoplasma e desaparecimento do núcleo também neste sentido. Não foram

observados vasos sangüíneos no epitélio.
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Figura 20: Epitélio estratrficado pavimentoso queratinizado dos grandes lábios
vulvares (PB1), com numerosas camadas de células (HE, 200X). A
barra corresponde a 11,6 pm.

A derme é formada por duas camadas: 1) a papiíar - é mais delgada e

superficial, sendo constituída de tecido conjuntivo frouxo. Nesta camada verificou-

se a presença de várias papilas dérmicas (projeções da derme), que algumas

vezes quase alcançam a camada córnea. Uma rede de capilares foi observada
invadindo as papilas dérmicas; 2) a reticular - na porção mais profunda da derme

é formada por tecido conjuntivo denso. Capilares sangüíneos estão presentes nas

duas camadas da derme. Profundamente, a derme é invadida por células

adiposas e feixes de tecido conjuntivo denso modelado dispostos paralelamente à

face interna dos grandes lábios. Nesta região foram encontrados vários gânglios

nervosos próximos ao epitélio. Não foram observadas glândulas sebáceas e

sudoríparas. Nervos também estavam presentes nesta camada. Numerosas

anastomoses arteriovenosas foram encontradas na derme.
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4.2.1.2 Clitóris

O clitórís apresenta superfície irregular e é revestido por um epítélio

estratíficado pavimentoso queratinizado. O epitélio clitoriano variou de 63,8 a 98,6

de espessura em PB1 e de 138,8 a 198,0 pm em PB3. O epitélio mostrou-se

mais espesso na face caudal do clitóris, voltada para o vestíbulo. Foram

identificados alguns melanócitos na camada basal. Não foram observados

capilares sangüíneos no epitélio.

O clitóris possui característica fibrovascular. A submucosa é constituída de

tecido conjuntivo frouxo. O tecido conjuntivo torna-se mais denso à medida que se

aprofunda. Na camada mais profunda foram observados numerosos vasos

sangüíneos e nervos. No clitóris verificou-se também a presença de papilas

dérmicas pequenas, quando comparadas às papilas dérmicas presentes nos

grandes lábios vulvares. Além disso, corpúsculos sensitivos semelhantes aos de

Vater-Pacini foram encontrados na submucosa, próximo ao epitélio do clitóris

(Figura 21). Estes corpúsculos são mais numerosos na face caudal do clitóris,

voltada para o vestíbulo.
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Figura 21: Corpúsculos sensitivos (setas) presentes na submucosa, próximo ao
epitélio do clitóris (PB1) (HE, 200X). A barra corresponde a 11,6 pm.

Na região central do clítóris foi possível observar a presença de dois corpos

cavernosos, constituidos por tecido erétil e separados por um septo de tecido

conjuntivo. O tecido erétil compreende uma rede de grandes vasos sangüíneos,

cercados por tecido conjuntivo, onde foram encontradas fibras elásticas em

abundância e ainda, algumas fibras musculares lisas (Figura 22).

Figura 22: Tecido erétil do clitóris, mostrando os grandes vasos rodeados por
fibras elásticas (setas) (PB1) (Orceína. 400X). A barra corresponde a
5,8 pm.
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Em PB1 foi observado feixes de tecido conjuntivo denso modelado no

sentido da base para o ápice, paralelo a face caudal do clitóris.

A glande do clitóris possui característica neurovascular, apresentando

tecido erétil e numerosos corpúscuíos sensitivos.

4.2.1.3 Vestíbulo

O epitélio do vestíbulo é estratificado pavimentoso queratinizado (Figura

23) e variou de 9,3 a 16,8 pm de espessura em PB1 e de 18,6 a 27,9 pm em PB3.

Na linha de transição entre pele e mucosa verificou-se que a queratina é mais

abundante na região da pele, tomando-se mais delgada à medida que se

aproxima da mucosa. Na pele, a espessura do epitélio atingiu 134,4 pm em PB3.

Na camada basal observou-se a presença de alguns melanócitos, que são menos

abundantes em PB1 que em PB3.
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Figura 23: Epitélio estratificado pavimentoso queratinizado do vestíbulo (PB3)

(HE, 200X). A barra corresponde a 11,6 pm.
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Uma camada de tecido conjuntivo frouxo com numerosos vasos sangüíneos

está presente abaixo do epitélio. Este tecido conjuntivo toma-se mais denso à

medida que se aprofunda, onde também é possível visualizar vasos e nervos de

maior diâmetro. Em PB3 foram encontrados infiltrados inflamatórios abaixo do

epitélio.

Após a camada de tecido conjuntivo é possível observar uma camada de

fibras musculares lisas circulares e uma camada mais externa de fibras

musculares longitudinais. Entre os feixes de fibras musculares foram encontrados

vasos sangüíneos e nervos.

4.2.1.4 Hímen

O epitélio variou de estratrficado cuboidal em PB1 a estratificado

pavimentoso não queratinizado (Figura 24) em PB1 e PB3, medindo de 14,5 a

18,0 pm e de 6,4 a 10,4 pm de espessura em PB1 e PB3, respectivamente. Em

PB3, abaixo do epitélio estratificado cuboidal foram encontrados infiltrados

inflamatórios.

Figura 24: Epitélio estratificado pavimentoso não queratinizado do hímen (PB1)

(HE, 200X). A barra corresponde a 11,6 pm.
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Subjacente ao epitélio observou-se uma fina lâmina própria de tecido

conjuntívo localizada sobre uma camada de tecido fibromuscuiar denso. Também

foram encontrados numerosos capilares sangüíneos e linfáticos. Terminações

nervosas foram observadas no tecido conjuntívo e entre os feixes de músculo liso

localizados mais profundamente no hímen. Fibras colágenas estão presentes

entre os feixes de músculo liso. Verificou-se escassez de fibras elásticas no

hímen.

4.2.1.5 Uretra

A uretra é revestida por um epitélio de transição com três a cinco camadas

de células e variou de 9,3 a 21,4 (xm de espessura. As células do epitélio são

positivas para a reação PAS (PAS+). Numerosos linfócitos foram encontrados no

epitélio e no tecido conjuntívo subjacente.

Uma fina lâmina própria constituída de tecido conjuntívo frouxo foi

observada abaixo do epitélio. Vasos sangüíneos e linfáticos estão presentes nesta

camada. Ao redor da lâmina própria observou-se uma densa camada de fibras

musculares.

4.2.2 Vagina

A vagina é constituída de uma mucosa, uma camada muscular e uma

adventícia. O epitélio varia de simples a pseudoestratificado colunar com células

muco-secretoras (Figura 25). A espessura do epitélio variou de 2,3 a 4,6 pm em
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PB1 e de 6.4 a 9,9 iam em PB3. O epitélio e a membrana basal subjacente são

positivos para a reação PAS. Não foi observado epitélio de transição no fórnix.

Figura 25: Epitélio simples a pseudoestratificado colunar de células muco-

secretoras (seta superior) e membrana basal PAS positiva (seta

inferior) (PB3) (PAS, 400X). A barra corresponde a 5,8 pm.

A lâmina própria é composta de tecido conjuntivo frouxo. Linfòcitos foram

observados nesta camada e algumas vezes no epitélio. Vasos sangüíneos e

linfáticos foram encontrados no tecido conjuntivo. Numerosas fibras elásticas

foram observadas na lâmina própria.

Na camada muscular é possível observar internamente, feixes de fibras

musculares lisas dispostas circulaimente e externamente, feixes de fibras

musculares lisas longitudinais. Na camada muscular foram encontrados vasos

sangüíneos, linfáticos e nervos.

A camada muscular é contínua com a adventícia constituída de tecido

conjuntivo, onde também foi observada a presença de grandes vasos sangüíneos

e linfáticos.
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4.2.3 Cérvix

O epitélio é do tipo colunar simples com células muco-secretoras. O núcleo

é ovalado e localiza-se na extremidade inferior das células, próximo à membrana

basal (Figura 26). A espessura do epitélio variou de 3,5 a 5,3 pm em PB1 e de 5,2

a7,5pm em PB3.

Figura 26: Cérvix, evidenciando o epitélio colunar (seta superior), que reveste o
canal endocervical e a membrana basal subjacente PAS positiva (seta

inferior) (PB3) (PAS, 400X). A barra corresponde a 5,8 pm.

O epitélio e a membrana basal são positivos para a reação PAS. A lâmina

própria encontra-se sobre um tecido fibroso, que consiste de tecido conjuntivo

denso, rico em fibras colágenas. Finas fibras elásticas foram encontradas abaixo

do epitélio, tornando-se mais escassas nas camadas mais profundas. Foram

observados também numerosos vasos sangüíneos e linfáticos.

A camada muscular da cérvix recebe fibras colágenas densas. Esta

camada apresenta distribuição mais central e os feixes de fibras musculares

mostram certa tendência a um padrão de organização circular. Embora feixes de
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fibras musculares longitudinais também tenham sido encontrados. Observou-se

ainda, a presença de numerosos vasos sangüíneos na camada muscular.

4.2.4 Corpo uterino

A parede do corpo uterino consiste de três camadas: (1) a mucosa ou

endométrio; (b) a muscular ou miométrio e (3) a serosa ou perimétrio. O

endométiio é constituído por um epitélio cúbico simples a pseudoestratificado

colunar, positivo para a reação PAS. Em PB3, a espessura do epitélio variou de

1,4 a 4,6 }j,m. O epitélio cúbico simples reveste a maior parte da mucosa, enquanto

que o epitélio colunar reveste principalmente o final das dobras da mucosa e as

glândulas endometriais. Embora também tenha sido encontrado epitélio cúbico

simples revestindo algumas glândulas endometriais.

Abaixo do epitélio observa-se uma lâmina própria constituída de tecido

conjuntivo frouxo, seguida de tecido conjuntivo denso nâo-modelado mais

profundamente. Foram encontrados, próximos ao epitélio, numerosos capilares

sangüíneos.

O epitélio sofre invaginações formando glândulas tubulares profundas que

se estendem dentro do tecido conjuntivo subjacente, principalmente em PB3

(Figura 27). Algumas glândulas apresentam muco em seu interior. Ao redor das

glândulas foram encontrados miofibroblastos (Figura 28), importantes na

contração das glândulas e na liberação do muco.
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Figura 27: Glândulas endometriais do corpo uterino (setas), presentes no tecido

conjuntivo subepitelial (PB3) (Tricrômico de Gomori, 200X). A barra

corresponde a 11,6 pm.

Figura 28: Miofibroblastos encontrados ao redor das glândulas endometriais (seta)

(PB3) (Imunohistoquímica, 400X). A barra corresponde a 5,8 pm.

Após o tecido conjuntivo observou-se uma espessa camada circular de

fibras musculares lisas, uma camada vascular contendo alguns feixes oblíquos de

fibras musculares lisas, grandes artérias, veias e vasos linfáticos em meio ao

tecido conjuntivo. Posterior à camada vascular foi encontrada uma camada

longitudinal de fibras musculares lisas.
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Fibras elásticas estão presentes abaixo do epitélio, no tecido conjuntivo

subjacente e na camada muscular, ao longo das fibras musculares lisas. Elas

também foram encontradas ao longo das fibras colágenas nos septos de tecido

conjuntivo entre os feixes musculares.

Após a muscular existe uma fina serosa, que repousa sobre a camada de

fibras musculares longitudinais e é constituída de tecido conjuntivo, sendo

revestida por células achatadas. Numerosos vasos sangüíneos, linfáticos e fibras

nervosas estão presentes nesta camada.

O ligamento largo é contínuo com a serosa, com a vascular e a camada

muscular longitudinal extema. Ele também recebe infiltrado de células adiposas.

As glândulas endometriais mostram-se profundas e, predominantemente

retas em PB3. O endométrio é espesso e o miométrio apresenta-se aumentado,

principalmente devido ao crescimento das camadas circular interna e vascular. A

camada longitudinal externa mostrou-se menos desenvolvida em relação às duas

primeiras camadas.

Em PB1 as glândulas endometriais são curtas e retas, limitando-se às

pregas da mucosa uterina. O endométrio e o miométrio são subdesenvolvidos

quando comparados a PB3.

4.2.5 Cornos Uterinos

A constituição histológica dos comos uterinos é semelhante à do corpo

uterino. O epitélio variou de cúbico simples a colunar em PB3 e colunar simples

em PB1. Epitélio colunar foi encontrado revestindo as glândulas endometriais
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(Figura 29) e mostrou-se positivo para a reação PAS. A espessura do epitéllo

variou de 2,3 a 4,1 pm em PB1 e de 2,9 a 5,2 )xm em PB3.
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Figura 29: Glândulas endometriais (setas), presentes no tecido conjuntivo
subepitelial (PB3) (Tricrômico de Gomori, 200X). A barra
corresponde a 11,6 ^m.

Abaixo do epítélio, uma camada de tecido conjuntivo frouxo constitui a

lâmina própria, seguida de tecido conjuntivo denso não-modelado mais

profundamente. Nesta camada e, próximo ao epítélio foram observados muitos

vasos sangüíneos e linfáticos.

A muscular é composta por três camadas: a primeira constituída por feixes

de fibras musculares lisas dispostas circularmente. A última camada composta por

fibras musculares lisas organizadas longitudinalmente. Entre essas duas camadas

existe uma camada vascular constituída de tecido conjuntivo, fibras musculares

lisas oblíquas, vasos sangüíneos (artérias e veias), vasos linfáticos e nervos.
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Após a muscular é possível observar uma serosa, constituída de tecido

conjuntivo e revestida por células achatadas.

Finas fibras elásticas foram encontradas abaixo do epítélio, no tecido

conjuntivo subjacente e, ao longo das fibras musculares lisas e fibras colágenas,

do tecido conjuntivo na camada muscular.

Em PB3, as glândulas são longas, formadas por epitélio simples de células

colunares, apresentando trajeto predominantemente retilíneo. As glândulas

endometríais são profundas, e algumas quase alcançam a camada muscular.

Grânulos de substância PAS positiva foram encontrados na região apical das

células epiteliais. Algumas glândulas endometríais apresentaram o lúmen

preenchido por muco. O endométrio apresentou-se desenvolvido, com 583,0 a

903,6 pm de espessura. Verificou-se também um aumento das camadas circular

intema e vascular do miométrío. A espessura do miométrio varíou de 553,8 a

612,2 pm.

Em PB1 o endométrio e a camada muscular são subdesenvolvidos quando

comparados à PB3. A espessura do endométrio e do miométrío variou de 291,5 a

466,4 pm e de 495,5 a 553,8 pm, respectivamente.

A constituição dos ovidutos é semelhante a dos cornos uterinos. Notou-se

um grande aumento no número de pregas da mucosa dos ovidutos em relação às

pregas dos cornos uterinos, tanto em PB1 quanto em PB3, principalmente do

istmo em direção à ampola. As pregas primárias da ampola originam pregas

secundárias e terciárias; porém, à medida que se aproximam do istmo, as pregas

secundárias e terciárias desaparecem gradualmente, restando apenas pregas
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primárias. Na porção íntramural as pregas se limitam a pequenas saliências

voltadas para a luz do oviduto. Substância PAS positiva foi encontrada entre as

pregas da mucosa dos ovidutos em PB3, mas não foi observada em PB1.

A presença de glândulas é reduzida na região dos ovidutos. A mucosa é

revestida por um epitélio de células cuboidais, com núcleo arredondado e grande

(Figura 30). Não foram observados cílios na região apical das células epiteliais

dos espécimes analisados. Abaixo do epitélio encontra-se uma delgada lâmina

própria.

.V ,s.

"toi/Hal niiâ ra\iâefA r\ /^\/trliifr\ ri-*iFigura 30: Epitélio cuboidal que reveste o oviduto (PB3) (HE, 200X). A barra

corresponde a 11,6 pm.

A camada muscular tem a mesma constituição dos cornos uterinos e

consiste principalmente de feixes musculares circulares (Figura 31), apresentando

também feixes musculares oblíquos e longitudinais. No infundíbulo e na ampola a

camada circular interna é pouco desenvolvida, quando comparada com a camada

circular interna do istmo. A serosa é delgada e contém muitos vasos sangüíneos e

nervos.
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Figura 31: Corte transversal da ampola, evidenciando as fibras musculares lisas
da camada muscular circular intema (seta) (PB3) (Imunohistoquímica,

200X). A barra corresponde a 11,6 ^m.

As fímbrias partem do infundíbulo e são revestidas por epitélio cuboidal

simples (Figura 32). Abaixo do epitélio está presente um tecido conjuntivo frouxo

ricamente vascularizado, com algumas fibras elásticas. Não foram observados

cílios na região apical das células epiteliais das fímbrias. Substância PAS positiva

foi encontrada entre as fímbrias e sobre as células do epitélio, principalmente em

PB3. Grânulos de substância PAS positiva também foram encontrados no

citoplasma das células.
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Figura 32: Fímbrias revestidas por epitélio cuboidal (PB3) (HE, 200X). A barra
corresponde a 11,6 pm.
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4.2.6 Ovários

Os ovários são revestidos por epítélio do tipo cúbico simples a

pseudoestratificado, constituindo o epítélio germinativo (Figura 33). Este epitélio

variou de 1,0 a 2,3 pm de espessura em PB1 e de 1,2 a 4,1 pm em PB3.

m: «

I

Figura 33: Epítélio germinativo, constituído por epitélio cúbico simples a

pseudoestratificado, evidenciando um folículo primário (seta) no

estroma do córtex ovariano (PB3) (Tricrômico de Gomori, 400X). A

barra corresponde a 5.8 pm.

Abaixo do epitélio está a membrana basal e, subjacente a esta, observou-

se uma camada de tecido conjuntívo denso, que compreende a túnica albugínea

do ovário, análoga a túnica albugínea dos testículos e contínua ao estroma

ovariano.

Os ovários estão divididos num córtex extemo e numa medular interna. O

córtex ovariano é uma camada periférica de tecido conjuntívo frouxo, rico em

fibras reticulares (Figura 34) e capilares sangüíneos. No córtex, concentram-se as

células germinativas e é onde ocorre o desenvolvimento folicular.
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Figura 34: Córtex ovariano, mostrando a abundância de fibras reticulares (setas)

(PB3) (Reticuiina de Gomori, 400X). A barra corresponde a 5,8 pm.

A medular é composta de tecido conjuntivo frouxo, rico principalmente em

fibras elásticas (Figura 35). Na medular encontram-se nervos, numerosos vasos

sangüíneos e linfáticos. O suprimento sangüíneo dos ovários ocorre através do

hilo, contínuo com a medular, que além do rico tecido elástico, apresenta também

um infiltrado de células adiposas.

Figura 35: Medular do ovário, evidenciando a abundância de tecido elástico
(setas) (PB3) (Orceína, 200X). A barra corresponde a 11.6 pm.
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Em PB1 foram encontrados alguns folículos primordiais e muitos folículos

ovarianos primários. Os folículos primordiais são caracterizados pela presença de

um oócito primário, com núcleo excêntrico e nucléolo evidente, cercado por uma

camada de células folículares pavimentosas. Os folículos primários são folículos

em crescimento, que ainda não apresentam o antro e consistem de um oócito

primário rodeado por uma (folículo unilaminar) ou várias (folículo multilaminar)

camadas de células folículares cúbicas, formando a camada granulosa. O oócito

possui núcleo grande, rico em cromatina e nucléolo evidente, com pouco

citoplasma. Ao redor do oócito existe uma camada de glicoproteína hialina,

acídófila, homogênea e acelular, que constitui a zona pelúcida. Esta camada

separa o oócito das células folículares e é positiva para a reação PAS. O diâmetro

dos folículos primários (unilaminares e multilaminares) variou de 6,9 a 40,6 ivm.

Nos folículos em crescimento observou-se que as células do estroma

ovariano, ao redor dos folículos primários em avançado estágio de

desenvolvimento iniciam um processo de modificação estrutural para a formação

das tecas folículares.

Folículos secundários foram obsen/ados no córlex de PB1. Estes folículos

apresentam várias camadas de células folículares compondo a granulosa. Eles

são maiores que os folículos primários e entre as células da granulosa inicia-se a

formação do antro, devido à síntese de líquido folicular. A teca interna é

vascularizada e constituída por células fusiformes e a teca externa é fibrosa e

contínua com o estroma ovariano. As células da teca interna e da parte interna da

teca externa tendem a um padrão de organização circular ao redor do folículo.
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Em PB1 (espécime recém-nascido) foram encontrados folículos de Graaf,

caracterizados pela presença do antro, uma cavidade preenchida por líquido

folicular, de caráter acidófilo. Algumas células da granulosa encontram-se ao redor

do oócito, e a primeira camada de células em contato com a zona pelúcída toma-

se alongada, constituindo a comna radiata. O oócito localiza-se próximo a parede

do folículo, devido ao acúmulo de líquido folicular. Na maioria das vezes, não é

possível visualizar o cumuius oophonis, devido ao fato deste não ter sido

seccionado. O limite entre as tecas intema e externa muitas vezes não é nítido,

assim como o limite entre a teca externa e o estrema ovariano. Já o limite entre a

granulosa e a teca intema é evidente, devido á morfologia diferenciada das células

que compõem estas camadas. O diâmetro dos folículos de Graaf variou de 174,7

a 233,0 pm. Apesar do espécime PB1 conter folículos de Graaf nos ovários, estes

folículos não estão próximos do epitélio germinativo e, provavelmente se

desenvolveram por influência dos hormônios matemos.

Em PB3 foram observados poucos folículos primários no córtex ovariano

(Figura 33) quando comparado com PB1 e não foram encontrados folículos

primordiais. O diâmetro dos folículos primários variou de 8,7 a 51,0 pm.

Foram identificados folículos secundários nos ovários de PB3. Também

foram encontrados numerosos folículos de Graaf de tamanhos variados. Os

maiores folículos de Graaf foram encontrados no ovário direito de PB3. Estes

folículos apresentaram maior quantidade de líquido folicular, resultando na

compressão das células da granulosa contra a membrana basal, tomando a

camada granulosa mais delgada. Entretanto, o limite entre a camada granubsa e
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a teca interna mostrou-se evidente. Ao contrário do que ocorreu com o limite entre

as tecas interna e externa e entre a teca externa e o estrema circundante, que

algumas vezes não era nítido. Além disso, verificou-se também que o epitélio

germinativo que cobre estes grandes folículos varia de cúbico simples a

pavimentoso, devido ao elevado acúmulo de líquido folicular. Foram contados 13

grandes folículos de Graaf no ovário direito de PB3.

Grandes folículos de Graaf sugerem que a fêmea está se aproximando do

estro. Isto pôde ser confirmado através da visualização de um corpo hemorrágico

no córtex do ovário direito em PB3. Ele consiste num folículo repleto de sangue,

indicando ovulação recente. No entanto, este folículo ainda não havia iniciado

processo de luteinização. Não foram encontrados corpos lúteos nos ovários de

PB3.

Em PB3, foram encontrados numerosos folículos atrésicos nos ovários

(Figura 36 a e b). Estes folículos sofrem um processo de regressão, com

degeneração do oócito e dobramento da camada granulosa, que se desprende da

membrana basal. Tecido conjuntivo e vasos sangüíneos invadem a cavidade do

folículo. Às vezes, a zona pelúcida persiste como um anel circular ou dobrado num

espaço claro, no centro do folículo.
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Figura 36: (a) Folículo atrésico, mostrando o dobramento da camada de células

da granulosa (PB3) (Tricrômico de Gomori, 400X). A barra

corresponde a 5,8 pm; (b) folículo atrésico, evidenciando a zona

pelúcida (seta) ainda presente no centro do folículo (PB3) (Tricrômico

de Gomori, 200X). A barra corresponde a 11,6 pm.

Corpos cicatriciais constituídos de tecido conjuntivo denso foram

encontrados nos ovários do espécime PB3 (Figura 37). Eles podem ser

resultantes de folículos atrésicos que não romperam, sofrendo apenas um

processo de degeneração e regressão, como também de folículos rompidos, que

sofreram um processo de luteinização com formação dos corpos lúteos. Estes,

após luteólise seriam substituídos por tecido conjuntivo, formando os corpos

albicans. Devido ao grande número e a semelhança estrutural entre os corpos

cicatriciais, a contagem macroscópica de corpos albicans pode ser inapropriada

para estimar o número de ovulações. Entretanto, analisando as lâminas coradas

pela técnica de Picrosirius - modificado para confocal, observou-se um padrão

diferenciado na organização das fibras colágenas entre os corpos cicatriciais. Em

alguns, as fibras colágenas apresentaram disposição concêntrica e mostraram-se

menos densas. Em outros, provavelmente os corpos albicans, as fibras colágenas
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mostraram-se mais densas e não apresentaram organização concêntrica,

dirigindo-se para o centro da estrutura (Figura 38 a e b). Isto pode representar

uma diferenciação entre os corpos cicatriciais provenientes de folículos não

rompidos e de folículos rompidos (corpos albicans), os quais por ocasião da

ruptura do folículo, são invadidos por tecido conjuntivo durante o processo de

cicatrização.

Em PB3, o número de corpos cicatriciais registrado nos cortes histológicos

do ovário direito foi de 38 e do esquerdo 16, demonstrando que os dois ovários

são ativos. Entretanto, estes valores são aproximados e não correspondem aos

valores exatos, uma vez que para a obtenção destes valores faz-se necessário o

corte seriado dos ovários, devido ao pequeno diâmetro dos corpos cicatriciais.

Figura 37; Corpo cicatricial encontrado no ovário direito de PB3, evidenciando a

abundância de fibras elásticas (setas) na parede do folículo anterior

(Orceína, 200X). A barra corresponde a 11.6 pm.
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Figura 38: Variação da matriz colágena dos corpos cicatriciais: (a) disposição

concêntrica; (b) disposição em direção ao centro do corpo cicatricia!

(corpo albicans) (PB3) (Picrosirius - modificado para confocal, 400X).

A barra corresponde a 5,8 ̂ m.

4.2.7 Mamas

As mamas são revestidas externamente por um epitélio estratificado

pavimentoso queratinizado. Foi possível identificar três camadas na epiderme: (1)

a basal, (2) a espinhosa e (3) a cómea. Na camada basal foi observada a

presença de melanócitos. Os grânulos de melanina têm posição supranuclear nas

células eprteílais e tornam-se reduzidos em direção à superfície. Não foram

encontrados vasos sangüíneos no epitélio. A espessura do epitélio variou de 58.6

a 81,2 fxm em PB1 e de 186,4 a 279,6 iim em PB3.

A derme é constituída por duas camadas: (1) a papilar e (2) a reticular. A

camada papilar é formada por tecido conjuntivo frouxo. Ela emite projeções

digitiformes, formando as papilas dérmicas. À medida que se aprofunda, o tecido
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conjuntivo torna-se mais denso, formando a camada reticular. Ambas as camadas

da derme são ricamente vascularizadas.

O tecido glandular concentra-se no centro da mama. Profundamente, os

aívéolos de um lobo unem-se a um pequeno dueto e são separados por tecido

conjuntivo frouxo (septos intralobulares), com numerosos vasos sangüíneos. Já os

lobos são separados por feixes de tecido conjuntivo denso (septos interlobulares).

Os alvéolos e os pequenos duetos são revestidos por epitélio cúbico simples. O

epilélio dos duetos mamários varia de epitélio estratificado pavimentoso a

estratificado cúbico e torna-se mais delgado à medida que aprofunda,

transformando-se posteriormente em cúbico simples na região dos alvéolos. Em

PB3, observou-se que o tecido glandular encontra-se desenvolvido, sendo

possível identificar a parte secretora das glândulas mamárias, característica de

glândulas de secreção holócrina. Entretanto, não foram observados sinais de

atividade glandular ou secreção no lúmen dos alvéolos. Em PB1, verificou-se a

presença de tecido glandular, embora este se encontre ainda subdesenvolvido.

Observou-se a presença de células mioepiteliais ao redor da porção

secretora das glândulas.
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5. Discussão

5.1 Genitália Externa

Os sirênios apresentam um pequeno dimorfismo sexual externo (Hartman,

1979; Marsh; 1980). A principal diferença externa entre os sexos está na posição

das aberturas genitaís. Embora White e Francis-Floyd (1990) declarem que os

machos adultos aparentam ser mais magros e com a musculatura da região

escapular mais definida em relação às fêmeas.

A abertura genítal está localizada anterior ao ânus, em fêmeas. Em

machos, ela é posterior à cicatriz umbilical e mais distante do ânus. Duas mamas

axilares estão localizadas abaixo das nadadeiras peitorais, uma de cada lado.

Incisivos não estão presentes no gênero Trichechus (Marmontel et ai, 1992).

Porém, em Dugong dugon, os machos apresentam um par de dentes incisivos

superiores maiores que o das fêmeas (Husar, 1978b).

Mais recentemente, como em cetáceos (Rommel, 1990), Fagone et ai

(2000) observaram que o osso vestigial da pelve desenvolve gradualmente

aspecto dimórfico em machos de Trichechus manatus latirostris a partir de 225 cm

de comprimento total, tomando-se maiores e mais robustos que os ossos pélvicos

das fêmeas.

Em fêmeas da ordem Sirenia, como em outros mamíferos marinhos, a vulva

está localizada na porção caudal do corpo (Rommel e Lowenstine, 2001) e, ao

redor da abertura genital ou fenda vulvar encontram-se duas pregas de pele
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salientes que constituem os grandes lábios vulvares. Isto foi observado em

Trichechus inunguis, assim como em T. m. latirostrís (Marmontel, 1988).

Hill (1945), analisando uma fêmea de D. dugon observou um sulco mediano

de 115 mm de comprimento, que segundo o autor aparentava ser uma grande

abertura em forma de fenda, alongada, com as margens da porção anterior

levemente elevadas pela glande do clitóris. Em exame mais cuidadoso, ele

verificou que no interior deste grande sulco estavam presentes duas aberturas

menores, uma atrás da outra - as aberturas genital e anal.

Pequenos lábios vulvares não foram encontrados nos espécimes de T.

inunguis deste estudo, assim como em D. dugon (Hill, 1945). Em T. m. latirostrís,

Marmontel (1988) não encontrou vestígios de pequenos lábios vulvares em

espécimes imaturos, mas espécimes adultos apresentaram pequenas dobras de

pele laterais ao clitóris.

Em T. Inunguis, os resultados da análise histológica dos grandes lábios

vulvares são semelhantes, em muitos aspectos, à pele dos mamíferos marinhos

em geral (Greenwood et ai, 1974; Rabst et ai., 1999; Rommel e Lowenstine,

2001). O epitélio é espesso e do tipo estratificado pavimentoso queratinizado,

sendo possível identificar três das cinco camadas que o compõem: a basal, a

espinhosa e a córnea. Estes resultados são similares aos encontrados por

Marmontel (1988) em 7. m. latirostrís.

Em T. inunguis, uma camada mais espessa de queratina foi encontrada na

face interna dos grandes lábios e ainda, septos de tecido conjuntivo denso

modelado. A queratinização mais intensa pode ser explicada devido ao grau de

atrito nesta região. O atrito provavelmente estimula as células da camada basal,
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importantes na renovação do epitélio, a sintetizar filamentos intermediários de

queratina. Estes filamentos aumentam em direção à superfície, através da

queratinização das células, substituindo o tecido afetado e, formando uma camada

de queratina que protege os tecidos subjacentes (Junqueira e Cameiro, 1999). Em

T. inunguis, os septos de tecido conjuntivo denso modelado encontrados nos

grandes lábios vulvares devem conferir resistência adicional a esta região.

Grânulos de melanina, de coloração marrom-escura, foram encontrados no

citoplasma das células epiteliais da genitália extema em 7. inunguis. É provável

que estes grânulos (produzidos por melanócitos da camada basal) em posição

supranuclear nas células tenham a função de protegê-las dos efeitos deletérios

dos raios ultra-violeta, conforme mencionado por Junqueira e Cameiro (1999).

Anastomoses arteriovenosas foram encontradas na derme em T. inunguis,

assim como em T. m. latimstris por Marmontel (1988). Elas também estão

presentes na derme de vários mamíferos marinhos e constituem vasos que ligam

uma artéria a uma veia. Estas anastomoses têm papel importante na

termorregulação, pois o sangue aquecido é conduzido para superfície do corpo,

onde perde calor devido à proximidade com o ambiente externo, retornando

resfriado em direção aos tecidos mais profundos (Rommel e Lowenstine, 2001).

As papilas dérmicas presentes na pele consistem em projeções

vascularizadas da derme. Elas transportam nutrientes e oxigênio por difusão para

as células que compõem a epiderme, já que nos espécimes de 7. inunguis deste

estudo e em 7 m. iatirostris (Marmontel, 1988), o epitélio é desprovido de vasos

sangüíneos. Estas numerosas papilas quase alcançam a camada còrnea,

aumentando a área de contato entre a derme e a epiderme. Isto confere maior
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resistência à pele dos grandes lábios, principalmente no momento da cópula.

Resistência adicional deve ser fornecida pelos desmossomos da camada

espinhosa (Junqueira e Carneiro, 1999; Marmontel, 1988).

Além disso, as papilas dérmicas ainda facilitam a troca de calor com o

ambiente extemo. Isto deve ser particularmente importante em sirênios, já que

estes animais possuem baixo metabolismo (Gailivan e Best, 1980), com

temperatura corpórea entre 35,6 a 36,1 °C e apresentam limitada capacidade de

termogênese, utilizando como mecanismo de teimorregulação as trocas de calor

através da circulação periférica (Gailivan et ai, 1983; Rommel et ai, 2001).

Temperaturas elevadas podem afetar a espermatogénese em machos,

principalmente nas espécies endórquidas (sem escroto) e ainda, o

desenvolvimento do feto nas fêmeas de mamíferos marinhos. Assim, a pele

também tem importante papel na termorregulação do sistema reprodutor em

machos e fêmeas de sirênios (Rommel et al, 2001), pinípedes (Rommel et al,

1995; Rommel et al, 1998; Pabst et al, 1999) e cetáceos (Rommel et al, 1993;

Rommel etal, 1998; Pabst ef a/., 1998; Pabst ef a/., 1999).

Em T. m. latirostris, o sangue é resfriado através do plexo venoso toraco-

lombar, que drena o sangue da superfície, no nível da pele, para um plexo venoso

inguinal na parte caudal da cavidade abdominal. Este plexo mantém contato com

a cauda do epidídimo em machos e, com a porção distai dos cornos uterinos,

ovidutos e ovários em fêmeas (Rommel et al, 2001).

De acordo com Hill (1945), existem dois processos lateralmente ao clitóris

em D. dugon, que devem ser interpretados como a permanência do prepúcio.
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Porém, estas pregas não foram encontradas em T. inunguis e também estão

ausentes em T. m. latirostrís (Maimontel, 1988).

Não foi observada a presença de carúncula uretral em T. inunguis, assim

como em T. m. latirostrís (Marmontel, 1988). De acordo com Hill (1945), além do

clitóris, a abertura genital em D. dugon contém uma grande carúncula uretral,

localizada atrás do clitóris e, o óstio uretral extemo se abre posterior a carúncula.

Porém, esta afirmativa parece contraditória, já que na figura 5 do seu trabalho, o

orifício uretral aparece abrindo-se anterior à carúncula uretral.

O clitóris representa por sua origem e estrutura histológica, um pênis

rudimentar e incompleto (Hafez, 1995; Almeida, 1999; Junqueira e Carneiro, 1999;

Moore e Persaud, 2000). Nos espécimes de T. inunguis deste estudo e em T. m.

latirostrís (Marmontel, 1988), ele é revestido por epitélio estratificado pavimentoso

queratinizado e possui característica fibrovascular. A abundância de fibras

elásticas encontradas ao redor dos grandes vasos sangüíneos que formam o

tecido erétil permite a expansão do clitóris, que é preenchido por sangue durante o

estímulo sexual. O clitóris não é atravessado pela uretra. A glande do clitóris

(homóloga a glande do pênis) apresenta característica neurovascular.

7. inunguis possui uma camada de queratina mais espessa na face interna

do clitóris, voltada para o vestíbulo, além de septos de tecido conjuntivo denso

modelado. Provavelmente, isto confere maior proteção e resistência à pele, já que

está região parece estar sujeita a excessivo atrito no momento da cópula. Mujica

(1988) observou que o pênis, em Tríchechus manatus manatus, aumenta em

diâmetro da glande em direção à base. Embora estes dados ainda não existam

para 7. inunguis, se esta é uma característica dos machos de sirênios pode ser
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uma das explicações para a queratinização mais intensa desta região e, para a

presença de septos de tecido conjunth/o denso modelado no clitóris. Apesar

destas estruturas não terem sido descritas por Marmontel (1988) em fêmeas de T.

m. latirostrís.

Em T. inunguis foram encontrados numerosos gânglios nervosos na derme,

próximos ao epitélio, na face interna dos grandes lábios vulvares. Além disso,

corpúsculos sensitivos táteis, semelhantes aos corpúsculos de Vater-Pacini,

observados também em cetáceos (Greenwood, et a/., 1974), foram encontrados

na face intema do clitóris voltada para o vestíbulo e, principalmente na glande do

clitóris. Estes gânglios nervosos e corpúsculos sensitivos da porção proximal do

aparelho reprodutor das fêmeas são provavelmente importantes no estímulo

sexual no momento da cópula.

Segundo Ronald et ai (1978), em sirênios, durante a corte os machos

podem encostar o focinho e "mordiscar" a região genital da fêmea. Pereira (1944)

registrou que os machos de T. inunguis golpeiam bruscamente o abdômen das

fêmeas com a nadadeira caudal e, segundo o autor isto têm por objetivo relaxar os

músculos ao redor da abertura genital, permitindo a penetração do pênis. De

acordo com Hartman (1971), a "agressão" dos machos é evidente apenas durante

a corte. Este comportamento, embora aparentemente "violento" pode ser

provavelmente uma forma de estimular sexualmente a fêmea, já que esta região

apresenta numerosos gânglios nervosos e corpúsculos sensitivos.

Segundo Marmontel (1988), em T. m. latirostrís o vestíbulo torna-se mais

curto com o desenvolvimento do animal. Entretanto, isto não foi observado em 7.

inunguis, onde o comprimento do vestíbulo foi de 7,0 mm em PB1 (82,5 cm) e
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PB2 (101,0 cm) e 18,0 mm em PB3. (195,5 cm). Contudo, em T. m. latirostrís o

menor comprimento do vestíbulo foi encontrado num espécime em gestação, o

que pode ser explicado devido ao peso exercido pelo feto, por ação da gravidade,

resultando na redução do comprimento do vestíbulo.

Em T. inunguis, o vestíbulo apresenta parede elástica e é revestido por

epitélio estratificado pavimentoso queratinizado, provavelmente em reposta ao

atrito a que esta região deve estar sujeita no momento da cópula. Sua constituição

é similar a constituição histológica de T. m. latirostrís (Marmontel, 1988) e dos

mamíferos em geral.

A presença de pregas longitudinais na mucosa vestibular em T. Inunguis

deve ser particularmente importante, facilitando o aumento do diâmetro deste

segmento no parto e durante a cópula.

O hímen separa o vestíbulo da vagina e atravessa o aparelho reprodutor

feminino obliquamente. Garrod (1877) dissecou uma fêmea imatura (200 cm) de

Manatus americanas (igual a Tríchechus manatus) e, observou que o hímen

apresentava duas pequenas aberturas vaginais e, um óstio uretral extemo à frente

das duas aberturas. A localização das aberturas vaginais e do óstio uretral extemo

são diferentes entre dugongos (Hill, 1945) e peixes-bois (Garrod, 1877;

Marmontel, 1988). Em espécimes maduros de T. m. latirostrís estas duas

aberturas se transformam numa única abertura central, provavelmente devido ao

rompimento do segmento que as separa, no momento cópula (Marmontel, 1988).

Em T. inunguis, também foram observadas duas aberturas vaginais com

formato de fenda, uma ao lado da outra, separadas por um curto segmento. A

uretra se abre acima das aberturas vaginais, através do óstio uretral externo. Não
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foram encontrados corpos cavemosos ao redor da uretra. Em todos os espécimes

estudados, inclusive em PB3 (195,5 cm), o segmento que separa as aberturas

vaginais apresentou-se intacto. O que sugere que não havia ocorrido cópula até o

momento da morte do animal, apesar das condições ovarianas deste indivíduo, já

que a escassez de fibras elásticas nesta estrutura reduz a possibilidade de

complacência do hímen.

As poucas camadas do epitélio estratificado cuboidal que revestem o

hímen, nos espécimes de T. inunguis deste estudo e em T. m. latimstris

(Marmontel, 1988) representam uma área de menor atrito em relação ao epitélio

vulvar, do clitóris e do vestíbulo. Embora uma pequena modificação tenha ocorrido

em PB1 e PB3, onde foi observado um epitélio estratificado pavimentoso com a

última camada de células achatadas, possivelmente para garantir maior proteção

à mucosa da fêmea durante a cópula. A presença de infiltrados inflamatórios tanto

no hímen quanto no vestíbulo deve ser uma condição normal, considerando que

esta área está sujeita à ação de agentes estranhos.

5.2 Vagina

Em T. inunguis, a vagina é um canal de parede elástica que se comunica

com a cérvix em sua extremidade superior e o vestíbulo em sua extremidade

inferior. Hill (1945) descreve a vagina em D. dugon como um tubo longo, de

paredes relativamente finas, com um lúmen aumentado, especialmente nos dois

terços craniais, tomando-se estreito em direção ao último terço da vagina. A

mucosa é lisa, com pregas longitudinais bem finas, sendo encontradas pregas

verdadeiras somente no último terço da vagina. Hill (1945) também descreve que
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esta região apresenta um esfíncter de tecido erétil fibro-elástico similar à próstata,

que também rodeia a uretra. É possível que esta estrutura descrita pelo autor seja

análoga ao hímen em T. inunguis, assim como em T. m. latirostrís (Marmontel,

1988).

Em sirênios, as pregas longitudinais da vagina (Wislocki, 1935; Hill, 1945;

Marmontel, 1988), devem aumentar o diâmetro desta estrutura durante a cópula e

o parto (Hafez, 1995). Estas pregas também estão presentes em T. inunguis e;

além destas funções, podem aumentar a área da superfície secretora, já que a

vagina nos espécimes analisados neste estudo e em T. m. latirostrís (Marmontel,

1988) é glandular e revestida por um epitélio simples a pseudo-estratificado

colunar de células muco-secretoras.

Em T. Inunguis não foram encontradas pseudocérvices na parede vaginal.

Estas estruturas também não foram descritas em D. dugon e T. m. latirostrís

(Marsh et ai., 1984; Marmontel, 1988). Ao contrário do que foi observado em

cetáceos, onde pseudocérvices estão presentes na porção superior da vagina

(Hamson, 1969; Pabst et ai., 1998). Existem várias sugestões para a sua função,

como: o controle da entrada de água no útero, após a retirada do pênis no

momento da cópula. Além da função de "ordenhar" a glande do pênis, facilitando a

liberação do esperma (Harrison, 1969). Em T. inunguis, o controle da entrada de

água no útero deve ser fornecido, num primeiro momento, pelas pregas

longitudinais da vagina e pelas fibras elásticas da parede vaginal, que aumentam

o diâmetro deste segmento no momento da cópula e, após a retirada do pênis,

retomam a posição anterior, expulsando a água do aparelho reprodutor. Num

segundo momento, a entrada da água deve ser dificultada pela estreita abertura
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genital e pela localização do clitóris que fecha a entrada do vestíbulo. E

finalmente, como proposto por Marmontel (1988), talvez o hímen também possa

atuar como uma barreira adicional para a entrada da água. A cérvix também não

deve apresentar função de "bombeamento" da glande, uma vez que o estreito

íúmen do canal endocervical provavelmente não permite a passagem da glande

do pênis.

Hill (1945) relata a presença de uma área queratinizada aumentada que se

estende do ponto mais superior, até quase metade do comprimento da parede

ventral da vagina em D. dugon. Nesta área, onde o lúmen vaginal encontra-se

aumentado, projeta-se a porção vaginal da cérvix, que também esta coberta por

um epitélio queratlnizado. Nos espécimes de T. inunguis deste estudo e em T. m,

latirostrís (Wislocki, 1935; Marmontel, 1988), embora o formato anatômico seja

similar, nenhuma queratinização foi encontrada na vagina, a qual é revestida pelo

epitélio supracitado. Provavelmente, devido ao menor atrito sobre o epitélio

vaginal em função da proteção fornecida pelo hímen (Marmontel, 1988). Em

mamíferos, em geral o epitélio é estratificado pavimentoso não-glandular

queratinizado e isto depende do grau de desgaste ou atrito a que o epitélio seja

submetido (Hafez, 1995; Almeida, 1999; Junqueira e Cameiro, 1999).

Através da citologia vaginal é possível perceber diferenças interespecíficas

das alterações vaginais durante o ciclo estral e que provavelmente refletem

diferentes níveis de secreção de estrógeno e progesterona (Hafez, 1995; Almeida,

1999; Junqueira e Carneiro, 1999). No entanto, em T. inunguis, assim como em T.

m. latirostrís (Marmontel, 1988), não é possível o estudo das alterações cíclicas

hormonais a partir do epitélio vaginal, pois estas alterações são muito sutis neste
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tipo de epitélio, onde o que pode ocorrer é apenas uma pequena variação na

altura das células em função da produção e secreção de muco.

Em 7. inunguis foi encontrado muco de consistência firme entre as pregas

longitudinais da vagina e no fómix do espécime PB3. Entretanto, a consistência do

muco não coincide com a condição ovariana do espécime. Provavelmente, as

características físico-químicas deste muco podem ter sido alteradas, devido ao

tempo em que o material ficou submerso em fixador.

O epitélio vaginal por influência estrogênica é estimulado a sintetizar e

acumular glicogênio, que é lançado na luz vaginal. As bactérias presentes

normalmente na vagina metabolizam o glicogênio, produzindo ácido lático, que

diminui o pH vaginal (pH ácido), constituindo proteção contra a ação de agentes

patogênicos (Hafez, 1995; Almeida, 1999; Junqueira e Carneiro, 1999), o que

pode ser relevante no caso dos mamíferos aquáticos, principalmente em cativeiro,

onde a água dos tanques pode constituir um veículo de contaminação.

Em 7. inunguis, assim como em 7. m. latirostris (Marmontel, 1988) não

foram observados plugs vaginais nos espécimes analisados. Os plugs vaginais,

em alguns mamíferos, compreendem massas de fluido seminal coagulado e foram

encontrados próximos à vulva em cetáceos (Harrison, 1969).

5.3 Cérvix

Em 7 inunguis, a cérvix possui um canal endocervical estreito, que

comunica o útero com a vagina. A mucosa do canal endocervical apresenta

pregas longitudinais, que são contínuas às pregas longitudinais da mucosa do

corpo uterino. Em D. dugon, Hill (1945) também descreve o canal endocervical
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como uma estreita passagem, com pregas longitudinais contínuas às do corpo

uterino. Entretanto, segundo o autor, não existe vestígio de óstio externo,

comunicando a cérvix com a vagina. Ele atribui a ausência do óstio externo à

imaturidade do espécime, sugerindo que a canalização é provavelmente retardada

até a puberdade. Contudo, em T. inunguis o canal endocervical apresentou-se

completamente formado em todos os espécimes analisados, inclusive nos dois

espécimes imaturos deste estudo (PB1 e PB2), assim como em T. m. latirostrís

(Marmontel, 1988). Portanto, isto pode ser atribuído mais provavelmente à má

formação congênita do canal, que a imaturidade sexual do espécime.

Segundo Hill (1945) um sulco bem evidente rodeia a cérvix em D. dugon e

corresponde ao fómíx. Wislocki (1935) e Marmontel (1988), também observaram

este sulco ao redor da cérvix em T. m. latirostrís. Um outro sulco foi descrito por

Hill (1945) atravessando a cérvix transversalmente quase dividindo a mesma em

porções cranial e caudal. O fórnix também foi encontrado em T. Inunguis, assim

como o sulco mediano que atravessa a cérvix transversalmente, de uma face

lateral à outra. No interior deste sulco encontra-se o óstio extemo. Marsh et ai.

(1984) também realizaram uma breve descrição da cérvix em D. dugon. Esta

descrição está de acordo com a descrição realizada por Hill (1945).

Em T. inunguis, assim como em T. m. latirostrís (Marmontel, 1988), o

epitélio que reveste o fórnix não é um epitélio de transição de estratificado

pavimentoso (na vagina) a simples colunar (na cérvix), comum nos mamíferos em

geral (Almeida, 1999), uma vez que o epitélio da vagina é colunar simples muco-

secretor.
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A cérvix pode apresentar dimensões variadas, que estão relacionadas tanto

à diferença de tamanho entre os indivíduos quanto à condição reprodutiva do

animal. Segundo Hafez (1995), a cérvix pode mostrar-se grandemente dilatada

próximo ao momento do parto, devido às modificações dos seus constituintes.

A cérvix também sofre influência estrogênica, notada principalmente pela

variação do volume de secreção. Contudo, as modificações cíclicas são sutis

quando comparadas às modificações do endométrio (Marmontel, 1988). Em T.

inunguis, no espécime PB3, notou-se que as células do epitélio colunar simples

muco-secretor encontravam-se altas e repletas de muco na porção apical, quando

comparadas às células epiteliais da cérvix em PB1.

Em T. inunguis foi obsen/ado muco de consistência pouco viscosa entre as

pregas longitudinais da mucosa do canal endocervical em PB3. Segundo Hafez

(1995), o muco cen/ical consiste de macromoléculas de mucina de origem

epitelial. A secreção deste muco é estimulada pelos estrógenos e inibida pela

progesterona. Por influência estrogênica, o muco cervical toma-se abundante e

menos viscoso durante a ovulação, favorecendo o transporte de espermatozòides.

Durante a fase lutei nica, por estímulo da progesterona, o muco é menos

abundante e mais viscoso, inibindo a penetração dos espermatozòides na cérvix.

5.4 Corpo Uterino

Em sirênios o útero é bicorne, como em todos os outros mamíferos

marinhos (Rommel e Lowenstine, 2001). O útero está localizado entre a bexiga e o

reto. O corpo do útero se estende da cérvix à bifureação dos cornos uterinos. A

mucosa do corpo do útero apresenta pregas longitudinais que são contínuas às
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pregas longitudinais dos cornos uterinos (Garrod, 1877; Hill, 1945; Marsh et ai,

1984; Marmontel, 1988).

Murie (1880) descreveu o útero de uma fêmea de Manatus amerícanus

(igual a Tríchechus manatus) de 94,5 polegadas ou 240 cm de comprimento.

Garrod (1877) dissecou uma fêmea da mesma espécie de 80 polegadas,

aproximadamente 203 centímetros de comprimento e, considerou o útero curto

com apenas 2^'^ de polegadas, aproximadamente 13,3 cm. Wislocki (1935)

estudou um útero grávido de Tríchechus latirostrís (igual a Tríchechus manatus

iatimstrís) e mencionou o pequeno diâmetro do lúmen do corpo uterino. Quiring e

Harlan (1953) também realizaram uma breve descrição do útero de uma fêmea de

T. m. Iatimstrís, assim como Marsh et ai (1984) em D. dugon. Em T inunguis, o

corpo do útero também se mostrou curto, cujo comprimento retilíneo foi de 10,0,

14,0 e 17,0 mm em PB1, PB3 e PB2, respectivamente. Isto sugere que o pequeno

corpo uterino deve ser uma característica dos sirênios e pode explicar o fato do

desenvolvimento fetal ocorrer no interior dos cornos uterinos e não no corpo do

útero, como proposto por Wislocki (1935).

Em sirênios, quando os dois cornos uterinos se unem formam um septo

intra-uterino que divide parcialmente a cavidade uterina (Wislocki, 1935; Hill, 1945;

Marmontel, 1988). Hill (1945) relata uma diferença no revestimento mucoso do

corpo uterino, na região do septo intra-uterino em D. dugon, onde segundo o

autor, as pregas longitudinais são mais finas, tomando-se mais grossas no

restante do corpo do útero. Esta diferença não foi observada em T Inunguis, que

apresentou pregas bem marcadas em toda a extensão do corpo do útero. As

pregas longitudinais da mucosa do corpo uterino devem ser importantes para
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aumentar o diâmetro deste segmento durante a passagem do feto, no momento

do parto, já que a concepção provavelmente ocorre nos comos uterinos.

Histologicamente, em T. inunguis, assim como em T. m. latimstrís

(Marmontel, 1988), foi possível distinguir três camadas no útero: mucosa ou

endométrio, muscular ou miométrio e serosa ou perimétrio. Porém, do ponto de

vista fisiológico, apenas as duas primeiras camadas são reconhecidas (Hafez,

1995). Em T. inunguis, a mucosa do corpo do útero é revestida por um epitélio

cúbico simples a pseudoestratificado colunar, principalmente nas glândulas

endometriais. Este epitélio é positivo para a reação PAS. Muco foi encontrado no

corpo do útero do espécime PB3. A secreção encontrada no corpo do útero é

provavelmente, produto das glândulas endometriais do corpo e dos comos

uterinos.

5.5 Cornos Uterinos

Em T. inunguis, assim como em outros sirênios, os cornos uterinos são

estruturas tubulares e alongadas, que se estendem a partir da Junção útero-

tubárica até o corpo uterino. A mucosa apresenta pregas longitudinais (Garrod;

1877; Hill, 1935; Quiring e Harlan, 1953; Marsh et ai, 1984; Marmontel, 1988) que

são contínuas às pregas longitudinais do corpo uterino (Garrod, 1877; Hill, 1945;

Marsh atai, 1984; Marmontel, 1988). As pregas longitudinais dos comos uterinos

devem ser importantes durante a concepção, aumentando o diâmetro dos comos

e permitindo o desenvolvimento fetal.

Wislocki (1935) descreve os cornos uterinos de uma fêmea de T. m.

latirostris como dois curtos e fortes comos, um dos quais bastante aumentado,
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contendo um feto de 44 cm de comprimento. O feto e as membranas fetais

estavam completamente no interior do corno uterino esquerdo. Wislocki (1935)

atribuiu a isto, o estreito lúmen do corpo uterino e à presença do septo intra-

uterino que quase alcançou a cérvix.

Em D. dugon, Hill (1945) descreve os cornos uterinos como os segmentos

mais longos do aparelho reprodutor, com exceção da vagina. Estes cornos

uterinos se unem caudalmente para formar o corpo do útero.

Em T. inunguis, o endométrio é revestido por um epitélio que varia de

cúbico simples a colunar, positivo para a reação PAS. O epitélio sofre

invaginações no tecido conjuntivo subjacente, formando as glândulas

endometriais. Em mamíferos, em geral as glândulas endometriais apresentam-se

relativamente retas durante o estro e, à medida que aumenta o nível de

progesterona, produzida pelo corpo lúteo, elas crescem, ocorre um aumento no

volume de secreção e as glândulas tornam-se mais sinuosas e complexas (Hafez,

1995; Almeida, 1999; Junqueira e Carneiro, 1999; Moore e Persaud, 2000).

Em sirênios foram observadas alterações cíclicas no endométrio (Marsh et

ai, 1984; Marmontel, 1988; Boyd et ai, 1999), onde a espessura desta camada e,

o tamanho, número e grau de enovelamento das glândulas endometriais variaram

durante o ciclo reprodutivo. Isto também foi demonstrado em pinípedes (Bigg e

Fisher, 1974) e cetáceos (Harrison, 1949; Harrison, 1969). Em 7. inunguis foi

encontrado muco no interior de algumas glândulas endometriais em PB3 (uma

fêmea em maturação). Estas glândulas mostraram-se relativamente retas e o

endométrio apresentou-se aumentado neste espécime, quando comparado a PB1.

Embora, em PB3 o endométrio ainda não tivesse atingido seu desenvolvimento
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máximo no momento da morte do animal. Em PB1 (uma fêmea imatura) o

endométrio mostrou-se delgado e as glândulas subdesenvolvidas.

Segundo Hafez (1995) e Almeida (1999), o fluido uterino produzido pelas

glândulas endometriais pode ser importante para: fomecer um ambiente favorável

à capacitação espermática e condições nutritivas para o blastocisto até que se

complete a implantação.

O arranjo da camada muscular em circular interna, vascular e longitudinal

externa foi encontrado em T. inunguis, assim como em T. m. latirostris (Marmontel,

1988), e seguem o padrão geral dos mamíferos. Isto sugere que as contrações

uterinas devem ser semelhantes a dos mamíferos de um modo geral. Segundo

Hafez (1995), um maior número de contrações uterinas se movem em direção aos

ovidutos no início do estro e, em direção à cén/ix após cessado o estro. A

contração do míométrio pode ser essencial para o transporte de espermatozóides

do ponto de ejaculação para o local de fertilização.

Em T. inunguis, assim como em T. m. latirostris (Marmontel, 1988) e nos

mamíferos em geral (Hafez, 1995), o míométrio também sofre influência dos

hormônios ovarianos e, em PB3 mostrou-se aumentado devido principalmente ao

aumento da espessura das duas primeiras camadas do míométrio, a circular

interna e a camada vascular. Em PB1 o míométrio apresentou-se

subdesenvolvido.

Em T. inunguis foram encontradas fibras elásticas nos cornos uterínos.

Estas devem ser importantes na expansão dos mesmos durante a gestação.

Marmontel (1988) também encontrou fibras elásticas nos cornos uterínos em T. m.

latirostris e sugeriu que a presença de tecido elástico pode promover ação contrátil
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durante a cópula, o que facilitaria o transporte do esperma dentro dos cornos

uterinos.

As cicatrizes placentárias são causadas pelo acúmulo de hemossíderina no

endométrio e marcam os sítios prévios de fixação fetal em D. dugon (Marsh et ai,

1984) e T. m. latirostrís (Marmontel, 1988), podendo assim demonstrar a função

bilateral dos cornos uterinos.

Em D. dugon, os dois lados do aparelho reprodutor são ativos; porém o

direito tende a ser mais ativo que o esquerdo (Marsh et ai, 1984). T. m. latirostrís

ovula alternadamente nos dois ovários e a implantação deve ocorrer igualmente

nos dois comos uterinos (Marmontel, 1988). Em cetáceos, como em Tursiops

aduncus (Brook et ai, 2002), os autores observaram que os dois lados são ativos,

com prevalência do lado esquerdo. Em pinípedes, como em Callorhinus ursinus

(Craig, 1964), os dois lados do aparelho reprodutor são igualmente ativos.

Cicatrizes placentárias nunca foram encontradas no corpo do útero e sim,

nos comos uterinos, tanto em D. dugon (Marsh et ai, 1984) como em 7. m.

latirostrís (Marmontel, 1988). Em D. dugon as cicatrizes placentárias persistem por

no mínimo vários anos; seu número aumenta com a idade, o que fornece uma

estimativa das gestações mínimas de um animal. Foram encontradas mais de

nove cicatrizes placentárias nos cornos uterinos de um espécime de D. dugon

(Marsh et ai, 1984). Em 7. m. latirostrís, Marmontel (1988) sugeriu que as

cicatrizes placentárias não devem persistir por muito tempo devido ao pequeno

número em fêmeas adultas (máximo de duas), sua aparência e, a ausência destas

estruturas numa fêmea de gestação conhecida. Entretanto, a autora sugere

prudência para delinear a história reprodutiva de fêmeas por meio da contagem de
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cicatrizes placentárías, uma vez que as cicatrizes placentárias representam

apenas os sítios de implantação fetal e não fornecem garantias de que a gestação

tenha sido levada a termo ou a respeito da sobrevivência do feto após o parto. Em

T. inunguis não foram encontradas cicatrizes placentárias no útero de PB3

(espécime de idade mais avançada), provavelmente porque este espécime nunca

esteve em gestação.

A diferença no tamanho dos cornos uterinos está associada às mudanças

relacionadas com a idade e gestação (Wislocki, 1935; Marsh et al., 1984;

Marmontel, 1988; Hafez, 1995). As gestações em sirénios ocorrem nos cornos

uterinos (Wislocki, 1935; Marmontel, 1988; Marsh et ai, 1984) e, gestações

ectópicas nunca foram registradas neste grupo, pois em sirénios a bolsa ovariana

é completamente fechada, sendo improvável que este evento aconteça. Migração

transuterina não foi obsen/ada em D. dugon (Marsh et ai, 1984) e em T. m.

latirostris (Marmontel, 1988), onde o ovário ativo corresponde ao corno distendido,

cicatriz placentária ou feto.

Os sirénios são normalmente uníparos, gerando um filhote por gestação

(Wislocki, 1935; Barbour, 1937; Hartman, 1971; Marmontel, 1988; Newton Banks,

1997; Mühling, 1998; Da Silva et ai, 1998), mas casos de gêmeos já foram

registrados (Hartman, 1971; Marmontel, 1988; CShea e Hartiey, 1995; Rathbun et

ai, 1995; Newton Banks, 1997; Mühling, 1998). Entretanto, estes casos estão

nomialmente associados a gestações incompletas. Isto porque o número de

embriões está relacionado com a capacidade anatômica do útero e a capacidade

da fêmea em manter o feto até o nascimento (Marmontel, 1988).



Em T. inunguis, similar aos demais sirênios, os ovidutos são estruturas

tubulares, curtas e delgadas, de trajeto sinuoso. Garrod (1877) relatou que os

cornos uterinos num espécime de T. m. latirostris de 203 cm de comprimento

possuem 5 polegadas, aproximadamente 32,3 cm. Porém, nada foi mencionado

a respeito dos ovidutos. Quiring e Harlan (1953) descreveram brevemente a

presença de curtos ovidutos, unidos à extremidade distai dos cornos uterinos em

T. m. latirostris. Hill (1945) descreveu os ovidutos em D. dugon como tubos

sinuosos, que têm início a partir de um pequeno funil fimbriado e achatado,

próximo ao pólo caudal dos ovários dentro da bolsa ovariana, abrindo-se no ápice

do como uterino correspondente.

Foram encontrados ovidutos em todos os espécimes de T. inunguis

analisados neste estudo, assim como em T. m. latirostris por Marmontel (1988),

questionando portanto, a ausência dos ovidutos em peixes-bois, como proposto

por Freund (1930) e Grassé (1948).

Marmontel (1988) não encontrou presença de cílios nos ovidutos dos

espécimes estudados e atribuiu a isto a fixação inadequada, preparação

histològica ou a fase do ciclo em que se encontravam os espécimes. Cílios

também não foram encontrados em T. inunguis, nem mesmo em PB3, uma fêmea

em maturação, onde foi observado um corpo hemorrágico resultante de ovulação

recente. Nesta espécie, a ausência de cílios também pode estar relacionada à

preparação histològica, uma vez que os cílios são estruturas muito delicadas,

podendo ser facilmente danificados.
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5.6 Ovários

A posição dos ovários em T. inunguis é similar àquela descrita para outros

sirênios (Hill. 1945; Quiring e Harlan, 1953; Marsh et ai, 1984; Marmontel, 1988).

Em T. m. latirostrís, Quiring e Harlan (1953) descrevem a localização dos

ovários na extremidade posterior do corpo, no nível do canal inguinal. Segundo os

autores, os ovários são desiguais e consistem em grandes massas com "bolhas"

esféricas, que se assemelham a cistos de parasitas e apresentam o mesmo

estágio de desenvolvimento. Histologicamente, os ovários apresentam numerosos

folículos, com a camada granulosa bem definida e, ocasionalmente, a teca intema

e extema, diferenciadas.

Em D. dugon, Hill (1945) relata que os ovártos são grandes e elásticos, de

formato ovóide, alojados no interior de uma bolsa encoberta pelo peritôneo da

parede abdominal dorsal, abaixo dos rins e laterais aos ureteres. Os ovários estão

conectados à parede desta bolsa por um curto mesovário, por onde penetram os

vasos ovarianos.

As descrições realizadas por Marsh et ai (1984) concordam com os relatos

de Hill (1945). Segundo Marsh et ai (1984), os ovários são elípticos e grandes e o

tamanho das gônadas varia com a idade e a atividade ovariana. Os folículos de

Graaf e os corpos lúteos projetam-se na superfície dos ovários e tendem a se

concentrar no pólo cranial. A superfície é irregular neste pólo, porém onde não

existem folículos de Graaf, corpos lúteos e corpos albicans, a superfície do tecido

ovariano é lisa.

No espécime PB3 deste estudo, o desenvolvimento follcular foi observado

no pólo cranial dos ovários. Em T. m. latirostrís, de acordo com Marmontel (1988),
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os ovários são ovalados, de superfície lisa em animais imaturos e, irregular em

espécimes maduros devido ao desenvolvimento folicular, que também se

concentra no pólo cranial dos ovários, assim como em D. dugon (Marsh et a/.,

1984). Portanto, a presença de folículos concentrados no pólo cranial das gônadas

femininas pode constituir um padrão para as espécies de sirênios.

Uma vez que o desenvolvimento folicular concentra-se no pólo cranial

parece lógico que o infundíbulo se abra no pólo cranial dos ovários, facilitando a

captação do oócito. Isto foi observado em T. inunguis, porém em D. dugon,

embora o desenvolvimento folicular ocorra no pólo cranial, o infundíbulo se abre

no pólo caudal (Hill, 1945; Marsh et ai, 1984). Isso sugere que estes animais

devem possuir mecanismos peculiares de captação de oócítos.

A bolsa ovariana envolve completamente os ovários em T. inunguis, assim

como em outros sirênios (Hill, 1945; Marsh et ai, 1984; Marmontel; 1988). A

função da bolsa ovariana não é completamente conhecida. Acredita-se que ela

evite a perda do gameta feminino que pode não ser captado pelas fímbrias no

momento da ovulação, caindo na cavidade abdominal, quando a bolsa ovariana

não envolve completamente os ovários.

A histologia dos ovários em T. inunguis é similar ao padrão encontrado em

outros sirênios (Quiring e Harlan; 1953; Mash et ai, 1984; Marmontel, 1988) e nos

mamíferos em geral. Os ovários são constituídos por duas regiões distintas: a

cortical e a medular. O córtex contém os folículos e corpos lúteos e é revestido por

epitélio germinativo de células pavimentosas a cúbicas. Abaixo do epitélio, existe

uma camada de tecido conjuntivo denso, análoga à túnica albugínea dos

testículos, a túnica albugínea do ovário. A medular é constituída de tecido
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conjuntivo frouxo, fibras elásticas, vasos sangüíneos, linfáticos e nen/os (Hafez,

1995; Almeida, 1999; Junqueira e Cameiro, 1999; Moore e Persaud, 2000).

As gonadotrofinas, FSH (Hormônio Folículo Estimulante) e LM (Hormônio

Luteinizante) são liberadas pela hipófise, por estímulo hipotalâmico e atuam sobre

os ovários induzindo o ciclo ovariano. O FSH estimula o desenvolvimento folicular

e, os folículos, por estímulo deste hormônio, liberam estrogênio. O LH estimula a

ovulação e formação dos corpos lúteos que produzem progesterona. O

endométrio uterino sofre mudanças cíclicas influenciadas pelo estrogênio e

progesterona (Hafez, 1995; Almeida, 1999; Junqueira e Carneiro, 1999; Moore e

Persaud, 2000).

Os folículos produzem estrogênio e em resposta ao maior teor deste

hormônio, a hipófise reduz sua produção de FSH, determinando a atresia dos

folículos menores (Almeida, 1999). Numerosos folículos atrésicos foram

encontrados nos ovários de T. inunguis (no espécime PB3), assim como em D.

dugon (Marsh et ai, 1984) e T. m. latirostris (Marmontel, 1988).

Na ovulação, por estímulo do LH, ocorre ruptura do folículo maduro ou

folículo de Graaf e liberação do oócito, que será posteriormente captado pelas

fímbrias. O folículo rompido ou corpo hemorrágico sofre alterações que levam à

formação do corpo lúteo (Hafez, 1995; Almeida, 1999; Junqueira e Carneiro, 1999;

Moore e Persaud, 2000). Embora, em sirênios alguns corpos lúteos sejam

resultantes da luteogênese de folículos não rompidos. Nos corpos lúteos

resultantes de folículos rompidos, algumas vezes é possível observar a presença

de estigmas, que correspondem aos locais de ruptura dos folículos no momento

da ovulação, o que permite a diferenciação entre os corpos lúteos. Porém, nem
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sempre é possível observar estigmas nos corpos lúteos, devido muitas vezes ao

grau de autólise do tecido (Marsh et ai, 1984; Marmontel, 1988).

Na luteogênese, as células da granulosa acumulam lipídios transformando-

se em células grânulo-luteínicas ou luteínicas. As células da teca interna

diferenciam-se em células menores conhecidas como teca-luteínicas ou

paraluteínicas (Almeida, 1999; Junqueira e Carneiro, 1999). Dois tipos celulares

foram encontrados nos corpos lúteos de sirênios (Marsh et ai, 1984; Marmontel,

1988). Macroscopicamente, estes corpos lúteos são semelhantes em D. dugon

(Marsh et ai, 1984) e em T. m. latirostrís (Marmontel, 1988), apresentando a

superfície lisa, coloração amarelada, protuberantes e às vezes, pedunculares

(presos ao ovário por um fino segmento). A rica vascularização dos corpos lúteos

sugere que estas estruturas apresentam função endócrina. Em T. inunguis,

nenhum corpo lúteo foi encontrado no espécime PB3.

A presença de vários corpos hemorrágicos nos ovários em D. dugon e T. m.

latirostrís, indicam que estas espécies são poliovulares (Marsh et ai, 1984;

Marmontel, 1988). Em T. inunguis, apenas um corpo hemorrágico foi encontrado

no ovário direito de PB3. Embora outros 13 grandes folículos de Graaf tenham

sido observados no mesmo ovário. Assim, não é possível afirmar que a espécie é

poliovular, pois é necessária a análise de um número maior de espécimes em

maturação ou maduros para que esta questão seja esclarecida.

Em mamíferos, principalmente espécies uníparas, geralmente um único

folículo se desenvolve até a ovulação (Almeida, 1999). Entretanto, os sirênios,

apesar de normalmente uníparos (Barbour, 1937; Hartman, 1971; Marmontel,

1988; Newton Banks, 1997; Mühling, 1998; Da Silva et ai, 1998) são poliovulares
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(Marsh et ai, 1984; Marmontel, 1988). Assim, acredita-se que a poliovulação,

neste grupo de animais, seja importante para fomecer maior quantidade de

progesterona, através dos corpos lúteos. Isto influenciará o crescimento máximo

do endométrio uterino, preparando-o para a concepção (Marsh et ai, 1984;

Marmontel, 1988). Em 7. m. latimstris, o desenvolvimento máximo das glândulas

endometriais foi alcançado por dois espécimes que apresentaram 34 e 42 corpos

lúteos nos ovários. Isto sugere que vários corpos lúteos são necessários para

estimular as glândulas uterinas (Marmontel, 1988).

Em D. dugon, o desenvolvimento máximo das glândulas endometriais foi

observado num espécime que possuía duas gerações distintas de corpos lúteos

no ovário esquerdo. Num outro espécime, que apresentou uma única geração de

corpos lúteos bem desenvolvidos nos ovários e nenhum embrião ou feto, as

glândulas endometriais mostrararrvse menos desenvolvidas. Assim, os autores

sugerem que, em D. dugon mais de uma geração de corpos lúteos deve ser

acumulada nos ovários, antes de ocorrer o estímulo endometrial máximo (Marsh et

ai, 1984).

A presença de duas gerações histologicamente distintas de corpos lúteos,

em D. dugon, num espécime que não estava em gestação, sugere que a espécie

em questão é poliéstrica. Esta observação indica que nesta espécie, a atividade

reprodutiva não resulta em gestação imediata. Entretanto, ovulações sem

concepção em D. dugon não são eventos exclusivos da puberdade, pois alguns

espécimes já possuíam cicatrizes placentárias no endométrio e duas gestações de

corpos lúteos nos ovários (Marsh et ai, 1984).
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Hartman (1979), a partir de observações comportamentais deduziu que os

peixes-bois passam por um número de ciclos estrais inférteis antes da concepção.

Segundo Marmontel (1988), em T. m. latimstrís, semelhante a D. dugon (Marsh et

al., 1984), as fêmeas passam por vários ciclos estrais inférteis antes da

concepção. Entretanto, todos os corpos lúteos encontrados apresentaram o

mesmo estágio de desenvolvimento, sugerindo que todos os corpos lúteos são

formados pelo mesmo estímulo hormonal. Estes corpos lúteos persistem como

corpos lúteos acessórios e são derivados de folículos rompidos e de folículos não-

rompidos luteinizados. Em T. m. latirostris, o número mínimo de corpos lúteos

necessário à gestação é igual a 21.

Em T. inunguis, o espécime PB3, uma fêmea em maturação, não

apresentou corpos lúteos nos ovários, mas foi observada a presença de um corpo

hemorrágico e 13 grandes folículos de Graaf. Além disso, corpos cicatriciais

também foram encontrados e, algumas destas estruturas provavelmente

consistem em corpos albicans. O que indica que está fêmea deve ter passado por

ciclos estrais inférteis. Com relação ao endométrio, as glândulas endometriais

mostraram-se relativamente retas, não tendo alcançado ainda seu

desenvolvimento máximo. Nenhuma cicatriz placentária ou embrião foi encontrado

no endométrio. Estas observações indicam que, possivelmente T. inunguis

também necessita passar por ciclos estrais inférteis antes da primeira concepção.

Em mamíferos, o destino do corpo lúteo depende do sucesso ou do

insucesso na atividade reprodutiva. Se a fecundação não ocorrer, o corpo lúteo é

chamado cíclico e, normalmente regride mais rapidamente, sendo substituído por

tecido conjuntivo nos meses subseqüentes, dando lugar a uma estrutura
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cícatrícíal, o corpo albicans. Se a fecundação ocorrer o corpo lúteo é chamado

gravídico. Este corpo lúteo é normalmente maior que o cíclico, como observado

em T. aduncus (Brook et ai, 2002) e pode persistir por toda a gestação em

algumas espécies (Almeida, 1999). Os corpos lúteos em D. dugon e em T. m.

latirostris devem começar a regredir antes do fim da gestação e, provavelmente,

persistem durante a gestação regredindo completamente durante a lactação

(Marsh et ai, 1984; Maimontel, 1988).

Acredita-se que os corpos albicans persistem por toda a vida em algumas

espécies de cetáceos (Laws, 1961; Gambell, 1972; Marsh e Kasuya, 1984),

podendo ser relacionados com o número de gestações. Os corpos albicans não

persistem por toda a vida em T. m. latirostris e não aumentam em número

proporcionalmente ao aumento do comprimento do corpo do animal (Marmontel,

1988), ao contrário do que foi observado em D. dugon (Marsh et ai, 1984). Em T.

inunguis (no espécime PB3), macroscopicamente, a visualização é dificultada pelo

pequeno diâmetro destas estruturas e, não é possível diferenciar os corpos

cicatriciais resultantes de folículos não-rompidos dos corpos cicatricias resultantes

de folículos rompidos (corpos albicans). A persistência destas estruturas ao longo

da vida não pôde ser determinada, pois PB3 é um espécime de idade reduzida

(seis anos).

Corpos atrésicos e corpos aibicans são diferenciáveis em alguns estudos

realizados em cetáceos (Kasuya et ai, 1974; Perrin et ai, 1984; Marsh e Kasuya,

1984). Entretanto, em sirênios, esta questão ainda permanece na obscuridade.

Neste trabalho, analisando os cortes histológicos dos ovários do espécime PB3,

de T. inunguis, com a técnica de Picrosirius - modificado para confocal (Lenzi et
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al., 1996) foi possível observar uma diferença no padrão de organização das fibras

colágenas da matriz extracelular destas estruturas, o que sugere a distinção entre

os corpos cicatriciais de folículos não-rompidos e de folículos rompidos (corpos

albicans). Em estudos futuros, seria interessante utilizar esta metodologia com um

número maior de indivíduos, em diferentes estágios reprodutivos, a fim de

corroborar com os resultados encontrados neste estudo.

5.7 Mamas

A maioria dos mamíferos marinhos tem um par de mamas, embora morsas

e ursos polares apresentem quatro mamas, usualmente em posição abdominal.

Cetáceos possuem um par de fendas mamárias ao lado da fenda genital. Em

sirênios, as mamas são axilares, protuberantes e não retraem abaixo do nível da

superfície da pele (Caldwell e Caldwell, 1985; Nishiwaki e Marsh, 1985; Pabst et

ai. 1999).

Os sirênios são animais com taxa metabólica baixa e de movimentos

usualmente lentos (Gailivan e Best, 1980), ao contrário dos cetáceos. Isto sugere

que as fendas mamárias em cetáceos podem contribuir para diminuir a resistência

durante a natação, tomando o corpo mais hidrodinâmico (Pabst et al., 1999). Já

em sirênios, esta adaptação pode não ser tão importante, considerando as

características biológicas deste grupo de animais.

Em T. inunguis, a pele que reveste as mamas é similar, histologicamente, a

pele dos mamíferos marinhos em geral (Pabst et ai, 1999; Rommel e Lowenstine,

2001), exceto pela presença de glândulas sudoríparas e sebáceas na região

apical das mamas, como em pinípedes (Tedman e Bryden, 1981).
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Células mioepiteliais estão presentes nas mamas em T. inunguis, assim

como em cetáceos (Slijper, 1966) e pinípedes (Tedman e Bryden, 1981) e são

provavelmente importantes na contração das glândulas mamárias permitindo a

saída do leite. As mamas em D. dugon (Marsh et ai, 1984) e T. m. latirostris

(Marmontel, 1988) também foram analisadas, mas os autores não descreveram a

presença destas células.
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6. Conclusões

A anatomia do aparelho reprodutor de fêmeas em T. inunguis é similar ao

padrão encontrado em sirênios, assim como em outros mamíferos em geral.

A genitália externa em T. inunguis está localizada na superfície ventral,

próximo ao ânus, na porção caudal do corpo, assim como em outros sirênios.

A genitália externa, notadamente o clitóris e os grandes lábios vulvares

apresentam numerosos gânglios nervosos e corpúsculos sensitivos táteis

importantes no estímulo sexual.

Um hímen, com duas aberturas vaginais, separa a vagina do vestíbulo e

nele está presente o óstio uretral extemo.

O epitélio vaginal é pseudoestratificado colunar mucosecretor, não sendo

possível o estudo das alterações cíclicas homrionais a partir deste tipo de epitélio.

A cén/ix, em forma de cúpula, comunica o útero com a vagina, através de

um estreito canal endocervical.

99



o útero é bicorne, com um pequeno corpo uterino e dois cornos uterinos,

unidos caudalmente, formando um septo intra-uterino que divide parcialmente o

corpo do útero.

T. inunguis provavelmente passa por vários ciclos estrais inférteis, a fim de

atingir a maturidade, antes da primeira gestação.

A bolsa ovariana envolve completamente os ovários em T, inunguis, similar

aos outros sirênios.

Em T. inunguis o desenvolvimento folicular se concentra no pólo cranial dos

ovários.

Os dois ovários são provavelmente ativos em T. inunguis.

Macroscopicamente, a contagem dos corpos cicatriciais é dificultada,

devido ao pequeno diâmetro e não é possível diferenciar os corpos cicatriciais

resultantes de folículos rompidos (corpos aibicans) de não-rompidos.

Histologicamente, os corpos cicatriciais podem ser diferenciados entre

corpos aibicans e corpos cicatriciais de folículos não-rompidos.

As mamas são protuberantes e em número de duas, localizadas uma de

cada lado, abaixo das nadadeiras peitorais, como nos demais sirênios.
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