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RESUMO 
 
GUIMARÃES, J. P. Análise Morfológica e Ultra-estrutural do Coração do Lobo-
Marinho-do-Sul (Arctocephalus australis, Zimmermamm, 1783). [Morphological 
and Ultrastructural Analysis of the Heart of the Southern-Fur-Seal (Arctocephalus 
australis, Zimmermamm, 1783)]. 2009.  99f. Tese (Doutorado em Ciências) - 
Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2009. 
 

O lobo-marinho-do-sul pertencente à ordem Carnivora, subordem Pinnipedia e 

família Otariidae habita ambientes aquáticos e terrestres e, desta forma, 

apresentando alterações morfofisiológicas adaptativas importantes, entre elas o 

sistema cardíaco. O coração é o órgão muscular central do sistema circulatório que 

tem como função o transporte de oxigênio e nutrientes para os tecidos, assim como 

o transporte de dióxido de carbono. Considerando a importância deste órgão para o 

funcionamento geral dos demais sistemas corpóreos, este trabalho teve por objetivo 

descrever a morfologia e aspectos morfométricos do coração a fim de estabelecer 

comparações entre o coração do lobo-marinho-do-sul com outros pinípedes e 

carnívoros terrestres. Para tanto, foram utilizados corações de lobo-marinho-do-sul 

(Arctocephalus australis) que vierem a óbito por causas naturais. Após análise 

macroscópica e realização de mensurações, os corações foram analisados em nível 

de microscopia de luz, microscopia eletrônica de varredura, por meio de crio fratura 

em nitrogênio líquido, e microscopia eletrônica de transmissão. As características 

topográficas e morfológicas do coração do lobo-marinho-do-sul são descritas. O 

órgão é quase totalmente envolto pelo pulmão e revestido pelo pericárdio tendo uma 

forma alongada e achatada. Os aspectos ultra-estruturais apresentaram a 

disposição de fibras musculares dos átrios e ventrículos com as características 

típicas de fibras cardíacas revelando os feixes de miofibrilas, mitocôndrias com as 

cristas mitocondriais nítidas, junções em forma de placas, anastosmoses entre os 

feixes de miofibrilas e grânulos elétron-densos, nátrio-uréticos, próximo ao núcleo 

das células musculares ou ao longo da disposição de mitocôndrias das fibras 

musculares de átrios.  

 
Palavras-chave: Lobo-Marinho-do-Sul. Coração. Fibras musculares. Mitocôndria. 

Fibras colágenas.    

 



 

ABSTRACT 
 

 
GUIMARÃES, J. P. [Morphological and Ultrastructural Analysis of the Heart of 
the Southern-Fur-Seal (Arctocephalus australis, Zimmermamm, 1783). [Análise 
Morfológica e Ultra-estrutural do Coração do Lobo-Marinho-do-Sul (Arctocephalus 
australis, Zimmermamm, 1783)]. 2009.  99f. Tese (Doutorado em Ciências) - 
Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2009. 
 

The southern-fur-seal belongs to the order Carnivora, suborder Pinnipedia and 

Otariidae family lives in aquatic and terrestrial environments and thus presenting 

important adaptive morpho-physiological changes, between then the cardiovascular 

system. The heart is the central muscular organ of the circulatory system whose 

function is to transport oxygen and nutrients to tissues, as well as the transport of 

carbon dioxide. Considering the importance of this organ to the overall functioning of 

other body systems, this study was to aim to describe the morphology and 

morphometric aspects of the heart in order to establish comparisons between the 

heart of the southern-fur-seals with other pinnipeds and terrestrial carnivores. 

Therefore, hearts of southern-fur-seals (Arctocephalus australis) were used that 

come to death by natural pathologies. After macroscopic analysis and execution of 

measurements, the hearts were analyzed at the level of light microscopy, scanning 

electron microscopy, using cryo fracture in liquid nitrogen, and transmission electron 

microscopy. The heart of the fur seal-of-south is surrounded almost entirely by the 

lung and covered by the pericardium, having long, flat in shape. The ultrastructural 

aspects presented the dispositive of muscle fibers of the atrium and ventricles under 

the typical cardiac fibers revelry the myofibrils bundles, mitochondria with 

mitochondrial cristal, junction in form of plates, anastomosis between the myofibrils 

bundles, and electron dense granules like natriun-uretriz near to nuclear of muscle 

cells or along the disposal of mitochondria of the muscle fibers of atrium. 

 

Keywords: Southern-fur-seals. Heart. Muscle fibers. Mitochondria. Collagen fibers. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

A diversidade biológica de mamíferos aquáticos que se distribuem ao longo 

da costa brasileira está composta por 47 espécies distribuídas em três grupos 

taxonômicos: Ordem Cetacea (baleias, golfinhos e botos), Ordem Sirenia (peixes-

boi, dugongo) e Ordem Carnivora (focas, lobos, leões e elefantes marinhos) (RICE, 

1998).  

A Ordem Carnivora está representada pela subordem Pinnipedia, que se 

subdivide em três famílias monofiléticas: Otariidae (14 espécies) - lobos e leões-

marinhos, Phocidae (18 espécies) - focas e elefantes-marinhos e Odobenidae (uma 

espécie) - morsas (BARNES et al., 1985; JEFFERSON et al., 1993; MCKENNA; 

BELL, 1998).   

O lobo-marinho-do-sul (Arctocephalus australis) (Figura 1A) é uma espécie da 

família Otariidae que, segundo o plano global de conservação de mamíferos 

aquáticos, encontra-se com status “DD – deficiência de dados”, não indicando 

ameaça ou ausência desta. Entretanto, há falta de informações sobre a espécie que 

provavelmente vem sofrendo pressão antrópica em águas de jurisdição brasileira, 

pois há degradação do ambiente costeiro devido à poluição, sobrepesca de peixes 

que fazem parte de sua alimentação, morte intencional por molestamentos humanos 

ou captura acidental em redes de pesca todas ameaças reais a esta espécie 

(CRESPO,1985; IBAMA, 2001).  

A espécie Arctocephalus australis é encontrada no litoral brasileiro, porém, 

sem colônias reprodutivas, as quais estão localizadas no Uruguai, na Argentina, no 

Chile e Peru. Distribui-se ao longo do Oceano Atlântico e Pacífico, do Rio de Janeiro 

(Brasil) até a península de Paracas (Peru) (Figura1B) (BONNER, 1993; IBAMA, 

2001). Estes animais são avistados em maior número quando comparado com todas 

as outras espécies de Pinípedes em nosso litoral, sendo a maioria dos registros 

representados por animais machos ou indivíduos jovens, durante o inverno e a 

primavera. Eles migram em duas regiões no estado do Rio Grande do Sul: a 

Reserva Ecológica da Ilha dos Lobos em Torres e o Molhe Leste da Barra de Rio 

Grande, em São José do Norte (SANFELICE et al., 1999; SCHILLER, 2000).  
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Figura 1 - A: Lobo-marinho-do-sul (Arctocephalus australis); B: Distribuição 

geográfica de ocorrência do lobo-marinho-do-sul (cor preta) 
 

 

O período de gestação é de 12 meses e os nascimentos ocorrem nas últimas 

semanas de novembro e nas primeiras de dezembro (LEON, 1983; ALMAÇA, 1998). 

Os recém-nascidos pesam cerca 3,5 a 5,5kg e medem aproximadamente 60 a 65cm 

sendo que os machos adultos podem chegar a 1,9m de comprimento e 120 a 200kg 

enquanto que as fêmeas adultas atingem cerca de 1,4m de comprimento e 40 a 

50kg (JEFFERSON et al., 1993). 

Esta espécie sempre despertou interesse nas populações litorâneas devido 

ao fato de sua pele, gordura (óleo), carne e testículos terem grande valor comercial. 

No Uruguai, a espécie era explorada pelo próprio governo que chegou a abater mais 

de 10.000 destes animais por ano (XIMENES; MALEKY; BATALLÉS, 1988).  

Para diferenciar essa espécie de outros gêneros que ocorrem nas mesmas 

regiões, Garaycochea (2004) propõe um método para identificação em campo 

baseado em reconhecimento do crânio, da cor e da distribuição da pelagem, 

desenvolvimento sexual, biometria corporal e diferenças ósseas. Há pesquisas que 

contribuíram para que essas informações fossem possíveis, principalmente dados 

sobre a descrição do crânio, evidenciando o tamanho e a forma como importantes 

parâmetros de dimorfismo sexual e também o comprimento do côndilo-basal para 

identificação e diferenciação de otarídeos (DREHMER; FERIGOLO, 1996, 1997; 

SCHILLER, 2000; OLIVEIRA et al., 2005).  

Os pinípedes são carnívoros que vivem tanto em ambientes aquáticos – em 

busca de alimento, quanto em ambientes terrestres – para cópula (na maioria das 
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espécies), para atividade termorregulatórias e durante o parto, por este motivo, 

apresentaram adaptações anatomofuncionais que contribuíram para sua 

sobrevivência.  

Entre as adaptações presentes nos mamíferos aquáticos estão àquelas 

relacionadas ao sistema cardiovascular. Uma adaptação de grande importância 

pode ser observada durante o mergulho, no qual para manutenção da pressão 

arterial é necessário um longo período de diástole causando bradicardia e 

conservação do oxigênio (RIDGWAYS, 1972). 

Há uma grande variação ente os pinípedes no que se refere ao tempo e 

profundidade de mergulho. O elefante-marinho-do-norte atinge durante o mergulho 

cerca de 1530m de profundidade e 77 minutos de apnéia, em contra partida o lobo-

marinho-do-sul chega a atingir durante o mergulho aproximadamente 470m de 

profundidade, com apnéia aproximada de 7 minutos (HARRISON, 1974). 

Muitos estudos descrevem a morfofisiologia do sistema cardiovascular dos 

mamíferos terrestre, porém quando comparados observamos que pouco se sabe 

ainda sobre os mamíferos aquáticos.  

Considerando a importância do sistema cardiovascular para a manutenção 

dos sistemas corpóreos, esta pesquisa se justifica, uma vez que o entendimento dos 

aspectos morfológicos do coração traz subsídios para a compreensão dos 

mecanismos fisiológicos e modificações morfológicas que ocorreram para a 

adaptação da espécie em seu habitat.  
 Tendo em vista a escassez de dados e informações anatômicas sobre o lobo-

marinho-do-sul (Arctocephalus australis) e o fato de ser uma espécie encontrada no 

território brasileiro, esta pesquisa tem por objetivos: descrever a arquitetura do 

coração do lobo-marinho-do-sul; descrever os aspectos macroscópicos e a 

morfologia do órgão por meio da microscopia de luz, microscopia eletrônica de 

varredura e de transmissão; verificar a organização e distribuição das fibras 

colágenas e musculares no coração.  
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2  REVISÃO DE LITERATURA 
 
 
 Neste capítulo será encontrada de forma didática uma revisão sobre o 

sistema circulatório X mergulho dos mamíferos aquáticos, anatomia do coração dos 

mamíferos terrestres carnívoros, anatomia do coração dos mamíferos aquáticos e 

ultra-estrutura das fibras musculares. 

 

 

2.1 SISTEMA CIRCULATÓRIO X MERGULHO NOS MAMÍFEROS AQUÁTICOS  

 

 

Numerosos estudos foram descritos sobre a anatomia e fisiologia dos 

mamíferos terrestre, porém esse número quando se trata de mamíferos marinhos é 

pequeno, principalmente se relacionarmos com a quantidade de espécies existentes 

(PABST et al., 1999). 

 Várias são as adaptações que ocorrem no organismo dos mamíferos 

aquáticos, em especial durante o mergulho (BOYD, 1997; BUTLER, 2001).   

Os inúmeros desafios do mergulho são, provavelmente, superados pelas 

adaptações anatômicas, fisiológicas e comportamentais, tais como a resposta do 

mergulho, colapso do pulmão, subida controlada de mergulhos profundos e intervalo 

de superfície (ELSENER, 1969; PONGANIS et al., 2003).  

Os mamíferos aquáticos quando vem à superfície para respirar, a pressão 

atmosférica nos alvéolos de seus pulmões age de forma similar aos mamíferos 

terrestres, porém quando mergulham a diferentes profundidades os mesmos 

apresentam mudanças em nível cardiovascular que incluem a bradicardia e a 

diminuição da circulação periférica (WILLIAM et al., 1999b; BUTLER, 2001).  

A bradicardia (redução da frequência de batimentos cardíacos) é bem 

documentada como resposta cardiovascular ao mergulho dos mamíferos aquáticos 

(KOOYMAN et al. 1981; KOOYMAN, 1985; WILLIAMS et al., 1999a,b; NOREN et al., 

2004). Esses animais são os únicos que evolutivamente adquiriram a capacidade de 

diminuir a frequência cardíaca durante a imersão de 45 a 60 batimentos por minuto 
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(bpm) quando nadam na superfície, a quatro bpm, ou até menos, quando estão em 

apnéia (BUTLER, 2001).  

O aumento da capacidade de apnéia pode estar relacionado com o elevado 

transporte de oxigênio que pode ser armazenado, nos mamíferos aquáticos, em três 

regiões: sistema respiratório, sistema circulatório e no músculo estriado esquelético 

(80%) contendo neles maiores concentrações de hemoglobina e mioglobina do que 

nos mamíferos terrestres (KOOYMAN, 1989; BOYD, 1997; BUTLER, 2001).  

Poucos estudos sobre adaptação ao mergulho foram realizados em cetáceos 

(RIDGWAY et al., 1984), na sua maioria estes são realizados em pinípedes 

(KOOYMAN et al., 1981; DAVIS et al., 1983, 1991; ELSENER, 1969; PONGANIS et 

al., 2003). 

 Estudos anatômicos sobre o coração indicam que os mamíferos aquáticos 

apresentam adaptações cardiovasculares e fisiológicas para o mergulho, sugerindo 

que uma preparação pré-mergulho é requerida para que o animal possa ter uma 

melhor capacidade de imersão. Nos cetáceos que mergulham a mais de 300m de 

profundidade, como a beluga e cachalote, a bradicardia não é mais acentuada do 

que nos pinípedes (GARRI, 2006). 

Os pinípedes manifestam bradicardia mais intensa durante o mergulho 

(KOOYMAN, 1985). Muitos autores sugerem que, principalmente nas focas, as 

mudanças cardíacas durante o mergulho respondem por uma bradicardia com 

queda de 100 a 4bpm, com uma diminuição do rendimento cardíaco. Por exemplo, o 

elefante-marinho-do-sul, que possui um comportamento de mergulho diferenciado 

entre os pinípedes, chega a atingir entre 1200-1500m de profundidade, com apnéias 

de 120 minutos e uma bradicardia de um a quatro bpm (FALABELLA et al., 1999). 

Os estudos realizados em pinípedes demonstraram que, apesar da extrema 

bradicardia, a pressão arterial permanece quase constante não variando durante o 

mergulho (KOOYMAN et al., 1981).  

O grau de desenvolvimento destas características varia de espécie para 

espécie dependendo das necessidades ecológicas e comportamentais para o 

mergulho profundo (KOOYMAN et al., 1981; BUTLER, 2001; BAIRD; HANSON; 

DILL, 2005). 
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2.2 ANATOMIA DO CORAÇÃO DOS MAMÍFEROS TERRESTRES CARNÍVOROS 

 

 

A anatomia do coração, incluindo seu tamanho e formato, varia entre as 

diferentes espécies animais e entre os indivíduos (DYCE et al., 2004). 

O coração é um órgão muscular que, por contração rítmica, bombeia sangue 

continuamente através dos vasos sanguíneos. Possui quatro cavidades, sendo dois 

átrios e dois ventrículos (KONIG; LIEBICH, 2004).  

A parede do coração é constituída por três camadas sobrepostas de 

diferentes tecidos: o epicárdio (camada externa), o miocárdio (camada média) e o 

endocárdio (camada interna) (GARDNER; GRAY; O`RAHILLY, 1971; GETTY, 1986).  

Envolvendo quase que completamente o coração, há uma lâmina de tecido 

conjuntivo fibroso denominada pericárdio (DYCE et al., 2004; KONIG; LIEBICH, 

2004). Este se apresenta dorsalmente ligado aos grandes vasos da base do 

coração, une-se ao osso esterno pelo ligamento esternopericárdio (ruminantes e 

equinos) e ao diafragma pelo ligamento frenopericárdio (carnívoros e suínos) 

(GETTY, 1986; DYCE et al., 2004; KONIG; LIEBICH, 2004). 

O coração está localizado no mediastino. É cônico, com sua base dirigida 

dorsalmente e o ápice voltado para o esterno, situando-se assimetricamente no 

tórax, com sua maior parte (cerca de 60%) à esquerda do plano mediano. A 

projeção do coração na parede torácica estende-se entre a terceira e sexta costelas 

(DYCE et al., 2004; KONIG; LIEBICH, 2004). 

Os canídeos e felídeos têm coração arredondado e ápice formado pelo 

ventrículo esquerdo. O cone arterioso, situado junto à base do tronco pulmonar, se 

mostra bem delimitado nos canídeos enquanto que nos felídeos não é proeminente 

(ROWLATT, 1990).  

Apresenta uma metade arterial esquerda e uma metade venosa direita, as 

quais possuem duas câmaras, cada uma delas com um átrio e um ventrículo. A base 

do coração é formada pelos átrios de parede delgadas, separados internamente pelo 

septo inter-atrial, e nitidamente delimitados dos ventrículos por um sulco coronário 

circundante que contém os principais troncos dos vasos coronários em um 

revestimento de tecido adiposo. Os átrios direito e esquerdo unem-se em uma 

formação contínua em “U” que envolve a origem da aorta; a formação é interrompida 

craniossinistramente onde cada átrio termina em um apêndice cego livre, a aurícula, 
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que se sobrepõe à origem do tronco pulmonar. As margens dos átrios 

frequentemente são recortadas (EVANS, 1993; DYCE et al., 2004; KONIG; LIEBICH, 

2004). 

Os ventrículos constituem a maior parte do coração, tendo consistência mais 

firme devido à espessa camada de musculatura cardíaca. Embora os ventrículos se 

fundam externamente, suas extensões são separadas e definidas na superfície 

externa por sulcos rasos que descem em direção ao ápice. O sulco paraconal 

(esquerdo) segue junto à face cranial do coração; já o sulco subsinuoso (direito) 

segue junto à face caudal; ambos conduzem vasos que acompanham as margens 

do septo interventricular e, juntos, revelam a disposição assimétrica dos ventrículos 

(EVANS, 1993; DYCE et al., 2004; KONIG; LIEBICH, 2004).  

Apesar de não ser aparente externamente, um esqueleto fibroso separa a 

massa muscular atrial da ventricular. Algumas espécies animais possuem esqueleto 

fibroso formado principalmente pela conjunção dos anéis que circundam os quatro 

orifícios cardíacos. Junto ao anel fibroso da aorta encontram-se os ossos cardíacos, 

observados principalmente nos bovinos, mas que em outras espécies animais 

ocorrem como cartilagens cardíacas que se ossificam com a idade (DYCE et al., 

2004; KONIG; LIEBICH, 2004). 

De acordo com Davis (1964) e Rowlatt (1990), a família Ursidae, em geral, 

apresenta coração com formato de cone alongado, menos esférico que nos cães e 

menos pontiagudo que nos gatos. Seu ápice afilado é formado exclusivamente pelo 

ventrículo esquerdo e não apresenta aspecto bífido. No ápice há um único vortex 

cordis, sendo sua incisura relativamente alta com 1/5 ou 1/4 de distância entre o 

ápice e a base do coração. A posição dessa incisura cordis pode ocorrer no próprio 

ápice ou próximo a ele. Após análise de quatro corações de urso, Lechner (1942) 

concluiu que a família Ursidae difere de todos os outros carnívoros e que o 

ventrículo direito participa da formação do ápice. Nas espécies Ursus arctos (Urso-

pardo-europeu) e U. thalarctos (urso-polar) encontraram-se dois vortexes e os U. 

arctos (urso-pardo-europeu) e U. helarctos (urso-malaio) apresentaram ápice bífido. 

Já, a espécie U. horribilis (urso-cinzento) apresentou ápice e vortex simples. A 

morfologia dos átrios, assim como a dos ventrículos, não diferiu dos demais 

carnívoros.  

Nos carnívoros, a artéria coronária direita é menor do que a artéria coronária 

esquerda correspondente. Após surgir do seio direito da aorta, ela passa para a 



___________________________________________________Revisão de Literatura 

 

24

direita e ventrocranialmente dentro do sulco coronário. Frequentemente ela estende-

se até ao sulco interventricular subsinuoso. Próximo à sua origem situa-se entre a 

aurícula direita e o cone arterial, incluindo o tronco pulmonar. Supre principalmente a 

parede ventricular direita. Às vezes, uma artéria coronária direita acessória surge do 

seio direito da aorta, próximo à origem da artéria coronária direita e, normalmente, 

termina ao redor do cone arterial. A artéria coronária esquerda é a maior das duas e 

se inicia a partir do seio esquerdo da aorta. Após um curto trajeto caudal para a 

direita do tronco pulmonar, dividi-se em ramo interventricular paraconal e ramo 

circunflexo. O primeiro desce no sulco interventricular paraconal na face auricular do 

coração. O ramo circunflexo é amplo e de grande importância, suprindo pelo menos 

metade, ou até mais, do ventrículo esquerdo (aproximadamente um terço da face 

atrial do ventrículo esquerdo e aproximadamente um terço da face atrial do 

ventrículo direito) (GHOSHAL, 1986). 

Em estudos sobre a distribuição das artérias coronárias de cães, Bull e 

Martins (2002) verificaram que o coração é irrigado pela artéria coronária direita e 

por três ramos da artéria coronária esquerda: ramo interventricular paraconal, ramo 

septal e ramo circunflexo. A artéria coronária esquerda se origina do tronco no seio 

aórtico ventral. Em alguns casos não há formação do tronco e a artéria coronária 

esquerda apresenta, então, duas origens diferentes na aorta correspondendo às 

artérias coronal esquerda e interventricular paraconal. Esta última, depois de emitir 

os ramos ventriculares anterior direito, anterior esquerdo e artéria ventricular septal, 

termina próximo ao ápice do coração. A artéria circunflexa apresenta trajeto 

ascendente à esquerda da face atrial, onde termina como artéria interventricular 

subsinuosa. Originando-se da artéria circunflexa encontram-se os ramos auricular, 

ventricular, septal e nó átrio-ventricular. O ramo septal foi observado originando-se 

na artéria interventricular paraconal e, com menor frequência, das artérias coronária 

esquerda e circunflexa. A artéria coronária direita não apresenta tronco arterial. No 

lugar deste, ocorrem duas origens separadas na aorta ou 2-3 origens dentro de um 

seio comum. Esta artéria emite ramos atriais, ventriculares e para o nó átrio-

ventricular. 

Em gatos adultos, Vladova (2005) observou que a artéria coronária esquerda 

inicia-se como um tronco comum. No sulco coronário encontrou-se divisão da artéria 

em ramo interventricular paraconal e ramo circunflexo. A continuação do ramo 

circunflexo ao longo do sulco interventricular direito deu origem ao ramo 
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interventricular subsinuoso. A artéria coronária esquerda foi descrita vascularizando 

grande parte do miocárdio e a artéria coronária direita apenas a região da margem 

ventricular direita. A ramificação peculiar das artérias coronárias esquerda e direita 

determina um tipo dominante esquerdo da vascularização ventricular no gato. 

Nos ursos, as artérias coronárias e seus ramos são similares às descritas nos 

cães domésticos, especialmente a artéria coronária esquerda. Nos cães e ursos são 

relatados dois ou mais ramos descendentes das coronárias, enquanto que nos 

felinos são referidos apenas dois ramos (DAVIS, 1964).  

Microscopicamente, o coração apresenta-se externamente revestido por um 

epitélio pavimentoso simples apoiado em delgada camada conjuntiva, que constitui o 

epicárdio o qual, por sua vez, corresponde ao folheto visceral do pericárdio 

(JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2005; OVALLE; NAHIRNEY, 2008).  

O miocárdio está representado por feixes de fibras musculares cardíacas, 

separados por septos de tecido conjuntivo ricamente vascularizado, podendo ser 

evidenciado um capilar para cada fibra muscular cardíaca (GEORGE et al., 1998). 

As fibras musculares cardíacas se dispõem em duas camadas espiraladas, sendo a 

mais profunda a que dá sustentação para as valvas e a superficial a que reveste a 

camada profunda. Grande parte dessas fibras cardíacas se insere no esqueleto 

cardíaco e apresenta-se orientada em diferentes direções (LEITE et al., 2004). 

A camada mais interna, o endocárdio, é constituída por endotélio sustentado 

por delgada camada de tecido conjuntivo, sob a qual se encontra a camada 

fibroelástica mais robusta. Esta arquitetura continua-se com a camada íntima dos 

vasos sanguíneos que entram e saem do coração (HEATH; YOUNG, 2001; 

JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2005). 

Através de análise ultra-estrutural do interstício do miocárdio de coelhos, 

Frank e Langer (1974) observaram que tal tecido era altamente vascularizado com 

presença de tecido conjuntivo. Neste tecido distinguem-se os três principais tipos de 

fibras: colágenas, elásticas e reticulares, que se distribuem desigualmente no tecido 

conjuntivo (JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2005). 

Segundo Weber (1989), no interstício cardíaco, além do tecido conjuntivo, 

evidenciam-se vários tipos celulares, dentre eles os fibroblastos e miócitos que 

representam um terço do total de células. Vasos sanguíneos e nervos também são 

encontrados no interstício do miocárdio. 
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Os tipos principais de fibras colágenas presentes no interstício do miocárdio 

são I, III e V, com predominância do colágeno tipo I. Essa proteína orgânica mostra 

mudanças definidas conforme a idade e uma relação direta com o processo de 

envelhecimento (DEBESSA et al., 2001). 

 

 

2.3 ANATOMIA DO CORAÇÃO DOS MAMÍFEROS AQUÁTICOS  

 

 

O sistema cardiovascular dos mamíferos aquáticos é um dos mais 

modificados devido à adaptação fisiológica para o mergulho (HOWARD, 1983). 

Inicialmente, acreditava-se que o sistema vascular dos pinípedes tivesse 

quase o mesmo modelo encontrado nos outros mamíferos, porém estudos 

revelaram modificações marcantes (GREEN, 1972). 

Analisando o sistema cardiovascular de pinípedes (BISAILLON et al., 1987) 

relata a importância de se estudar o formato do coração nesse grupo, afirmando que 

a forma do mesmo está associada com a performance fisiológica e as características 

anatômicas diferem daquelas dos corações de mamíferos terrestres. 
Sobre o coração dos focídeos, Drabek (1975, 1977) e Drabek e Burns (2002) 

sugerem que a sua forma está relacionada às adaptações cardiovasculares, a 

profundidade em que mergulham e de acordo com o ambiente em que vivem. Estas 

características indicam que estes animais apresentam um coração extremamente 

largo e achatado, já que estariam menos sujeitos a deformação pela pressão 

hidrostática do que um coração mais longo. Em contra partida, Davis (1964) sugere 

que o formato do coração está associado com a forma do tórax e não com as 

atividades dos animais.  

O coração dos pinípedes tende a ser largo e chato e está bem acomodado 

dentro da cavidade torácica, devido à pressão no momento do mergulho. 

Ocasionalmente a ponta dos ventrículos é separada por uma profunda ranhura que 

confere ao coração uma aparência bifurcada. O ventrículo direito tende a ter a 

parede fina, longa e estreita, particularmente em animais que fazem mergulhos 

profundos, e desta forma pensa-se ser capaz de responder melhor ao aumento da 

resistência do tecido pulmonar durante mergulhos profundos (KING, 1983).  
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O coração de algumas espécies da família Phocidae é achatado, longo, com 

ápice bífido formado por ambos os ventrículos. Já, o coração dos Otariidae difere 

dos Phocidae por ser mais alongado, com ápice formado apenas pelo ventrículo 

esquerdo (ROWLATT, 1990). 

O coração do Arctocephalus pusillus pusillus (lobo-marinho-australiano) está 

posicionado obliquamente na cavidade torácica, ligeiramente para a esquerda, entre 

a 3ª. e a 7ª. costelas. Ele é achatado e largo, com o ápice ligeiramente bifurcado e 

encontra-se parcialmente coberto pelos pulmões, circundado pelo pericárdio e ligado 

no ápice ao músculo diafragma. O arranjo das artérias é muito similar ao encontrado 

em Neophoca sp. (leão-marinho). A aorta ascendente alarga-se em nível da artéria 

braquiocefálica formando o bulbo aórtico (STEWARDSON et al., 1999). 

A forma e a posição do coração da Phoca hispida (foca-anelada-do-ártico) 

diferem dos carnívoros domésticos. A diferença mais notável é o aparente 

achatamento dorsoventral. O eixo longo do coração é posicionado horizontalmente, 

paralelo ao esterno e coberto pelo saco pericárdio, fixado ventralmente ao esterno 

pelo ligamento esternopericárdico e caudalmente ao diafragma pelo ligamento 

frenopericárdico (SMODLAKA et al., 2007). 

Algumas características morfológicas diferentes podem ser distinguidas entre 

os carnívoros e algumas espécies de focas da Antártica.  Entre elas estão: 

ventrículos mais largos e planos, presença de bulbo aórtico dilatado e ápice do 

coração formado por ambos os ventrículos aparentando um ápice bífido (DRABEK, 

1975; DRABEK; BURNS, 2002).  

Descrições similares foram relatadas por Bisaillon (1982) em Pagophilus 

groenlandicus (foca-da-groenlândia), na qual os átrios direito e esquerdo 

apresentavam características semelhantes aos demais mamíferos, apesar de 

algumas diferenças terem sido observadas, tais como: a aurícula direita maior, mais 

alongada e maior quantidade de músculos pectiniformes em relação à aurícula 

esquerda. O ventrículo esquerdo apresentou uma cavidade menor e uma parede 

muscular mais espessa do que o ventrículo direito. Trabéculas cárneas foram 

observadas em ambos os ventrículos, porém bem mais numerosas no ventrículo 

direito. As trabéculas septomarginais se estendem da cavidade do ventrículo em 

direção a base dos músculos papilares ou septo interventricular.  

Drabek e Burns (2002) mencionam que a parede ventricular, direita e 

esquerda, no coração da foca Cystophora cristata (foca-de-capuz) é mais espessa 
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do que nas outras espécies estudadas (Leptonychotes weddellii – foca-de-weddell, 

Lobodon carcinophagus - foca-caranguejeira, Mirounga leonina – elefante-marinho).  

O sistema arterial dos pinípedes coincide com o arranjo normal dos 

mamíferos, principalmente em relação aos carnívoros domésticos. Nota-se nos 

pinípedes uma variação na distribuição ou no trajeto dos vasos principais que 

partem do arco aórtico. O ramo braquiocefálico e a artéria subclávia esquerda 

surgem separadamente em algumas focas, assim como no cão; em outros animais a 

artéria carótida esquerda também surge separadamente, como nos humanos; e, em 

alguns casos, ambas as carótidas, direita e esquerda, e a subclávia surgem 

separadamente, mas parece não haver nenhum significado taxonômico para o 

arranjo (KING, 1983).  Na foca Cystophora cristata (foca-de-capuz) o arco aórtico 

apresenta três ramos principais: artéria braquiocefálica, artéria carótida comum 

esquerda e a artéria subclávia esquerda (DRABEK; BURNS, 2002). 

Nos pinípedes a aorta ascendente aumenta consideravelmente de diâmetro, 

aproximadamente 30-40% ou até mais, entre o seu começo até o nível da artéria 

braquicefálica, formando o bulbo aórtico. Depois que todos os grandes vasos deixam 

à aorta, aproximadamente em nível do ducto arterioso, há uma súbita diminuição no 

tamanho da aorta de até 50%, para então se continuar posteriormente como aorta 

dorsal (descendente) relativamente delgada. Esta dilatação do bulbo aórtico também 

foi observada em focídeos, otarídeos e morsas (KING, 1983). 

Acredita-se que exista correlação entre o tamanho do bulbo e os hábitos de 

mergulhos desses animais uma vez que animais de águas mais superficiais tem um 

menor bulbo ártico do que os animais de mergulhos profundos (KING, 1983). A 

definição do bulbo aórtico ainda não foi tão detalhada, mas se sugeriu que esta 

dilatação altamente elástica tenha por função ajudar na manutenção da pressão 

arterial durante longos intervalos diastólicos (KING, 1983; RODHE et al., 1986; 

SHADWICK; GOSLINE, 1995), quando, então, ocorre redução da frequência 

cardíaca permitindo a conservação de oxigênio durante o mergulho (BLIX; 

FOLKOW, 1983).  
Drabek (1975) indicou que a pressão arterial é mantida pelo aumento da 

quantidade de tecido elástico presente no bulbo aórtico da aorta ascendente e é a 

adequada manutenção da pressão no sistema coronário que assegura a oxigenação 

do tecido cardíaco. Este autor realizou estudos sobre o bulbo aórtico nas focas da 

Antártida, relatando a existência de uma grande dilatação da artéria aorta 
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ascendente, o que é surpreendente em comparação com os cetáceos e com os 

mamíferos terrestres carnívoros. O autor sugere ainda que as características da 

forma geral da estrutura anatômica do coração e especialmente da artéria aorta são 

adaptações anatômicas e fisiológicas à profundidade, frequência e período de tempo 

que mergulha o mamífero aquático. Estas características permitem que a dilatação 

do bulbo aórtico mantenha a pressão sanguínea arterial, a perfusão do cérebro e do 

tecido cardíaco durante a bradicardia.  

Analisando os parâmetros morfológicos da aorta das focas da antártica, 

Drabek (1975) constatou que a base da mesma apresentava 40,6mm de diâmetro 

enquanto que na região do bulbo aórtico essa medida era de 69,3mm. Ainda em 

estudos com fetos abortados de foca, observou que o bulbo aórtico mostrou-se 92% 

mais largo em relação à base. Ao comparar o diâmetro do bulbo com a base da 

aorta da foca-de-weddell, filhotes e adultos, foram encontrados aumento de 58% e 

72,5%, respectivamente.  

Na foca Cystophora cristata (foca-de-capuz) o diâmetro interno do bulbo 

aórtico em filhotes é 44% maior na base da aorta, e aumenta de 67 a 68% nos 

jovens e adultos. Observou-se também que na túnica média do bulbo aórtico 

ocorrem anastomoses de fibras elásticas que diminuem significativamente à medida 

que se aproximam do ligamento arterioso. A aorta descendente nos jovens 

constringe imediatamente em nível do ligamento arterioso (DRABEK; BURNS, 

2002).  

Já, na Phoca vitulina vitulina (foca-comum), o bulbo aórtico tem relação linear 

entre o peso do coração e a idade dos animais, se desenvolvendo imediatamente 

após o nascimento e regularmente durante o crescimento do animal (SLIJPER, 

1958; VAN NIE, 1985). Relatos estes corroborados pela histologia do bulbo aórtico 

que revelou manutenção constante da quantidade das fibras elásticas durante o 

desenvolvimento (VAN NIE, 1985). 

A circulação fetal, de modo geral, apresenta duas especializações que 

permitem o desvio de sangue oxigenado: forame oval e ducto arterioso. O primeiro 

desvio se dá por um canal aberto entre a veia cava e o átrio esquerdo que permite o 

desvio de sangue diretamente para o ventrículo esquerdo. O segundo desvio fetal, 

ducto arterioso, localizado entre o tronco pulmonar e o arco aórtico, permite que o 

sangue desoxigenado seja conduzido do ventrículo direito para a aorta sem passar 

pelo pulmão. Após o nascimento os pulmões se expandem e desempenham o papel 
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da respiração e os dois desvios do coração, o forame oval e ducto arterioso, se 

fecham (MACDONALD et al., 1995).  

O fechamento do forame oval se dá normalmente nos neonatos, entretanto se 

observa que tal mecanismo ocorre em diferentes etapas nas espécies animais. Em 

fetos de leão-marinho da Califórnia o forame oval é completamente fechado por um 

septo. Já, nos fetos de morsa o septo é relativamente pequeno e surgindo em algum 

estágio da gestação e pode não ser capaz de cobrir o forame oval. Nos focídeos o 

septo é relativamente maior em fetos jovens quando comparados com espécies 

mais velhos (MACDONALD et al., 1995).  

A idade do fechamento do forame oval no septo atrial de pinípedes é de cinco 

a seis semanas aproximadamente, sendo mais tardio que nos mamíferos terrestres. 

O ducto arterioso normalmente fecha nos filhotes aproximadamente com seis 

semanas de idade. Ambas as aberturas na Phoca vitulina vitulina (foca comum) 

podem estar anatomicamente, se não fisiologicamente, abertas até que os filhotes 

tenham  três meses de idade (KING, 1983).   

Estudando a topografia das artérias coronárias de corações da Phoca vitulina 

vitulina (foca-comum), Van Nie (1985) observou dois tipos de moldes coronários, 

sendo que em 95% dos casos o ramo interventricular subsinuoso é originado pela 

artéria coronária direita, enquanto que em 5% dos casos o ramo interventricular 

subsinuoso é originado pela artéria coronária esquerda. O lado direito é subdividido 

em três grupos: o tipo direito normal; o tipo direito normal mais um ramo conal; o tipo 

direito normal mais ausência da original artéria esquerda. O diâmetro da origem da 

artéria coronária direita excede o da artéria coronária esquerda e, em alguns casos, 

a artéria septal posterior do nó atrioventricular está presente. 

Na Phoca híspida (foca-anelada-do-ártico), a artéria coronária direita curva-se 

dorsalmente na superfície atrial alcançando o ramo interventricular subsinuoso, 

sendo este uma ramificação do ramo circunflexo da artéria coronária esquerda. A 

artéria coronária esquerda tem uma direção ventral entre a aurícula esquerda e o 

tronco pulmonar e, finalmente, emerge na superfície auricular do coração. Há uma 

elevação do ramo circunflexo e do ramo interventricular paraconal que supre o 

ventrículo direito e esquerdo. O ramo circunflexo originado no ramo coronário supre 

o átrio esquerdo e a porção cranial do ventrículo esquerdo. Na margem esquerda do 

coração há predominância do ramo intermédio na parede do ventrículo esquerdo 

(SMODLAKA et al., 2007). 
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O tecido cardíaco do Arctocephalus pusillus pusillus (lobo-marinho-

australiano) apresenta as características habituais dos mamíferos. O epicárdio é 

composto de mesotélio sobre proeminente tecido conjuntivo e este associado com o 

tecido adiposo. Trabéculas de tecido conjuntivo contendo vasos sanguíneos 

penetram o miocárdio. Neste estudo não se observou a aparência das células 

miocárdicas e as células Purkinje foram difíceis de ser distinguidas 

morfologicamente de outras células miocárdicas. A aorta apresentou-se elástica, 

grossa e típica com uma adventícia espessa. O tronco pulmonar mostrou-se 

muscular com células endoteliais proeminentes (STEWARDSON et al.,1999).  

 

 

2.4 ULTRA-ESTRUTURA DAS FIBRAS MUSCULARES  

 

 

A microscopia eletrônica tem avançado enormemente para o conhecimento 

da estrutura e função do músculo estriado e tem contribuído significativamente para 

a diferenciação morfológica entre músculo cardíaco e esquelético (SJOESTRAND et 

al., 1958). 

A microscopia eletrônica revela o arranjo regularmente repetido de miofibrilas 

e mitocôndrias das fibras musculares estriadas cardíacas. O padrão de estriações 

transversais de cada fibra é similar aquele das fibras musculares estriadas 

esqueléticas, assim como o deslizamento de filamentos que causa a contração da 

célula. Da mesma forma que as fibras musculares estriadas esqueléticas, nas fibras 

musculares estriadas cardíacas os sarcômeros são as principais unidades funcionais 

de contração, embora eles formem colunas ramificadas ao em vez de colunas 

isoladas de miofibrilas como as presentes nas fibras musculares esqueléticas 

(SOMMER; WAUGH, 1978; JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2005; OVALLE; NAHIRNEY, 

2008).  

A estrutura contrátil do músculo cardíaco e esquelético é composto de 

filamentos de miosina que constituem as bandas A, e os filamentos de actina que 

formam as bandas I. Os filamentos de actina estão ancorados no final da linha Z e a 

distância entre duas linhas adjacentes Z é chamada de comprimento de sarcômero. 

O processo contrátil consiste no deslizamento das extremidades livres dos 
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filamentos de actina para os espaços livres entre os filamentos de miosina (OVALLE; 

NAHIRNEY, 2008).  

Shiaffino et al. (1970) relatam que as fibras musculares estriadas esqueléticas 

delgadas são ricas em mitocôndrias e as fibras espessas apresentam poucas 

mitocôndrias. Em relação à estrutura tridimensional das mitocôndrias em células 

musculares, Ogata e Yamazaki (1985, 1987) verificaram, ao microscópio eletrônico 

de varredura de alta resolução, o arranjo das mitocôndrias onde observaram o 

acúmulo de mitocôndrias esféricas ou ovóides abaixo do sarcolema formando 

colunas, limitando os dois lados da linha Z e, particularmente, envolvendo as 

miofibrilas. Fujita et al. (1981) e Ishikawa et al. (1982) descreveram a superfície da 

fibra muscular estriada esquelética como uma membrana lisa, com padrões de 

estrias transversais e núcleos periféricos. Segundo Orlandini (1967) e Mackay et al. 

(1969), o sarcolema é uma membrana dupla (plasmática e basal) que cobre toda a 

extensão da fibra muscular, sendo projetada para o interior do sarcoplasma 

formando uma série de fendas. As fibras colágenas dispõem-se em trajetos sinuosos 

e estão inseridas obliquamente na superfície externa do sarcolema.  As miofibrilas 

localizam-se na superfície interna da membrana plasmática, mostrando uma 

estrutura em feixes de filamentos. No ápice da fibra muscular existem ramificações 

sarcoplasmáticas muito volumosas com poucas miofibrilas, numerosas mitocôndrias 

e pequenas vesículas. 

As fibras musculares estriadas cardíacas possuem aproximadamente 15 

micrômetros de largura e de 80 a 100µm em comprimento revelando estrias 

transversais. Cada fibra muscular possui um ou dois núcleos centralmente 

localizados e revela junções de discos intercalados que representam o complexo 

juncional entre as células musculares cardíacas (JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2005).   

A ultra-estrutura das fibras musculares cardíacas de várias espécies de 

mamíferos terrestres tem sido estudada (MUIR, 1965; FAWCETT; MCNUTT, 1969; 

MCNUTT; FAWCETT, 1969), porém as características ultra-estruturais do coração 

de mamíferos aquáticos ainda não foram descritas. 

No músculo cardíaco de elefantes foi observado grande quantidade de 

miofibrilas e mitocôndrias, tanto nos ventrículos como nos átrios. As mitocôndrias 

estão localizadas entre os feixes de miofibrilas e apresentaram maior concentração 

na porção do citoplasma. As cristas mitocondriais se apresentaram densas e com 

arranjos irregulares, bem com a sua forma e diâmetro (100-250 nm). Os núcleos das 
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células apresentaram-se de formato irregulares. Foi observado também os discos 

intercalares entre os feixes de miofibrilas e capilares (ENDO, 1995).  

Ayettey e Navaratnam (1981) em estudo ultra-estrutural do coração do 

hamster dourado observaram núcleos localizados centralmente, mitocôndrias, 

retículo sarcoplasmático, complexo de Golgi e grânulos de glicogênio. Discos 

intercalados eram numerosos no miocárdio ventricular e os seus componentes 

típicos, ou seja, junções e desmossomos foram identificados. 

As mitocôndrias no músculo cardíaco dos mamíferos são numerosas, estão 

intercaladas entre os feixes de miofibrilas e, muitas vezes, agregadas em torno do 

núcleo ou abaixo do sarcolema. As mitocôndrias parecem variar consideravelmente 

de tamanho e são delimitadas por uma membrana dupla e contém numerosas 

cristas que raramente são dispostas em uma espiral peculiar ou arranjo concêntrico 

(STENGER; SPIRO, 1961).  

Com relação às mitocôndrias distribuídas entre as miofibrilas verificou-se que 

possuem mecanismos de fornecimento de energia necessária às fibras e, no 

sarcoplasma, grânulos de glicogênio podem ser notados como inclusões 

(JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2005). Para Scharper et al. (1985), o aumento no 

volume mitocondrial está correlacionada com o aumento da frequência cardíaca e do 

consumo de oxigênio em pequenos animais. 

Em diferentes espécies de mamíferos, Scharper et al. (1985) e Navaratnam et 

al.(1986) relataram que o conteúdo citoplasmático das fibras musculares apresenta 

relação com o tamanho do animal. A proporção entre o comprimento corpóreo do 

animal e o coração, assim como a variação no consumo de oxigênio podem 

determinar a área ocupada pelas miofibrilas e mitocôndrias dos cardiomiócitos 

(ENDO et al., 1995). 
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3 OBJETIVOS 
 

 

 Tendo em vista a deficiência de dados e informações sobre o Lobo-Marinho-

do-Sul e ser uma espécie encontrada no território brasileiro, esta pesquisa teve 

como objetivo:  

 

 Descrever a arquitetura do coração do lobo-marinho-do-sul e sua relação na 

adaptação ao habitat. 

 Descrever os aspectos macroscópicos e morfométricos do coração. 

 Descrever as estruturas do coração empregando os métodos de microscopia de 

luz, microscopia eletrônica de varredura e de transmissão. 

 Verificar a organização e distribuição das fibras colágenas e musculares no 

coração. 
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4 MATERIAL E MÉTODO 
 
 

Abaixo seguem descritos o material e os diferentes métodos utilizados neste 

trabalho.  

4.1 MATERIAL  

 

 

 Foram utilizados corações de lobo-marinho-dosul (Arctocephalus australis) 

sendo machos e fêmeas, de idades variadas, obtidos de animais encontrados nas 

praias e que vieram a óbito por causas naturais. Os animais foram provenientes da 

colônia reprodutiva de Cabo Polônio (34° 24` 01 “S - 53° 46` 06” 0) - Uruguai, 

mediante convênio firmado entre a Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia 

da Universidade de São Paulo (FMVZ-USP) e a Organização Civil PROFAUMA, com 

autorização concedida pelo DINARA – Dirección Nacional de Recursos Acuáticos  

(CITES nº 935  e nº 1180). 

 

 

4.2 MÉTODOS  

 
 
 Todos os animais foram identificados e mensurados segundo os padrões 

estabelecidos pelo Plano de Ação IBAMA (2001): 1- comprimento total (CT) desde a 

extremidade nasal até o extremo da cauda; 2- comprimento curvilíneo (CV) 

acompanhando a curvatura do corpo (quando possível); 3- comprimento da 

nadadeira peitoral (CNP) desde o ponto de inserção no corpo até seu extremo; 4- 

comprimento da nadadeira caudal (CNC) desde o ponto de inserção no corpo até 

seu extremo; 5- circunferência corporal em nível axilar (CA) região posterior às 

nadadeiras peitorais (quando possível) (Figura 2). 

Com base na classificação de Jefferson et al. (1993), os animais foram 

separados segundo as dimensões do CT sendo: recém-nascidos de 60 a 65cm, 

jovens de 66 a 139cm e adultos de 140 a 190cm.  
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Figura 2 – Esquema ilustrativo das medidas corpóreas mensuradas. 1- comprimento 

total; 2- comprimento curvilíneo; 3- comprimento da nadadeira peitoral; 4- 
comprimento da nadadeira caudal; 5- circunferência corporal em nível 
axilar 

 

 

Para o estudo morfológico e ultra-estrutural, os corações foram coletados, 

mediante a incisão das articulações costocondrais, para visualização e descrição do 

órgão. Após a retirada do órgão da cavidade torácica, os mesmos foram lavados 

com solução salina para a remoção de coágulos. Em seguida, todos os corações 

foram mensurados e destinados às técnicas macroscópicas e microscópicas, de 

acordo com o estado de conservação da peça. 

 

 

4.2.1 Análise Macroscópica 
 

 

Após terem sido retirados da cavidade torácica e lavados em solução salina, 

os corações foram dissecados e fotografados para identificação e ilustração de suas 

estruturas.  

 

 

 

Fonte: IBAMA, 2001 
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4.2.1.1 Mensuração Cardíaca 

 

 

Com o auxílio de paquímetro, os corações tiveram os seguintes parâmetros 

mensurados: altura ventricular (AV) compreendida entre a margem ventral do sulco 

coronário até ao ápice do coração; a largura entre os eixos crânio-caudal (LCC) e os 

eixos latero-lateral (LLL), tomados na sua maior distância. Os resultados obtidos 

foram analisados pelo teste estatístico de variância de Tukey, expressos como 

média ± desvio padrão, e teste de correlação de Pearson para verificar os seguintes 

parâmetros: CT/AV, CT/LLL, CT/LCC, AV/LLL, AV/LCC, LLL/LCC. 

 

 

4.2.1.2 Modelagem Arterial com Neoprene Látex 

 

 

 Para a preparação dos moldes arteriais, em cada coração foi introduzida uma 

cânula no óstio da artéria coronária direita e esquerda. Um fio foi passado em torno 

das origens das artérias coronárias para fixar a cânula e, logo após, o neoprene 

látex (corado em vermelho com tinta plástica para artesanato) contendo bário foi 

injetado. Após dissecação dos vasos, as amostras foram radiografadas, fotografadas 

e analisadas. 

    

 

4.2.2 Análise Microscópica 
 
  
4.2.2.1 Microscopia de Luz 

 

 

Após a fixação em solução de formalina a 10%, as amostras foram lavadas 

em água corrente e desidratadas em séries crescentes de álcoois, do 70% ao álcool 

absoluto. Em seguida, foram incluídas em Paraplast®, cortadas com espessura de 

6µm. As lâminas histológicas foram coradas pelas técnicas da Hematoxilina-Eosina 

(H-E), Tricômio de Masson e Picro-sírius. A coloração de Hematoxilina-Eosina 
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permite a visualização de núcleos celulares e tecido conjuntivo. O método de 

Tricômio de Masson permite a identificação de tecido conjuntivo corado em azul e a 

técnica de Picro-sírius quando observada sob a luz polarizada permite a 

identificação das fibras colágenas (JUNQUEIRA; BIGNOLAS; BUTANI, 1979).  

Após a coloração do material pelas diferentes técnicas, as lâminas obtidas 

foram capturadas e analisadas ao microscópio de luz Olympus BX60 (Proc. FAPESP 

FMVZ-USP). 

 

 

4.2.2.2 Microscopia Eletrônica de Varredura 

 
 

Os fragmentos dos ventrículos direito e esquerdo do coração foram fixados 

em solução de Karnovsky modificada, contendo 2,5% de glutaraldeído e 2% de 

paraformaldeído em solução tampão fosfato de sódio a 0,1M e pH 7,4, e foram 

submetidos ao tratamento específico para estudar a disposição das fibras colágenas 

e musculares do coração.  

Na primeira técnica, as peças fixadas foram fraturadas em nitrogênio líquido e 

tratadas em solução de hidróxido de sódio (NaOH) a 10% durante 3-4 dias a 

temperatura ambiente de acordo com o método descrito por Ohtani (1987) e 

Watanabe et al. (1994), para a visualização do tecido conjuntivo “in situ”. Em 

seguida, as amostras foram lavadas em água destilada até que as peças se 

tornassem transparentes. A pós-fixação foi feita em solução de tetróxido de ósmio a 

1% durante 2 horas a 4º C. Em seguida, as amostras foram imersas em solução 

aquosa de ácido tânico a 1% durante 90 minutos à temperatura ambiente de acordo 

com a técnica relatada por Murakami (1974). Posteriormente, foram desidratadas em 

séries crescentes de alcoóis nas concentrações de 60% ao álcool absoluto. O tecido 

foi imerso durante 15 minutos em cada concentração de álcool, sendo este processo 

repetido por quatro vezes na última concentração (álcool absoluto). Após, as peças 

foram imersas em acetato de isoamila, secas em aparelho ponto crítico Bal-Tec 

CPD-030 (Projeto FAPESP, ICB-USP), montadas em bases metálicas, cobertas com 

ouro em aparelho Union Balzers SCD-040 (Projeto FAPESP, ICB-USP), examinadas 

e fotografadas em microscópio eletrônico de varredura JEOL JSM-6100 e LEO 435 

VP. 
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Já na segunda técnica para visualização e manutenção das fibras 

musculares, as peças foram tratadas em ácido clorídrico (HCl) por aproximadamente 

1hora a 60ºC, para remoção do componentes extracelulares (EVAN et al., 1976; 

WATANABE et al., 1989). Após, foram lavadas em água destilada e pós-fixadas em 

solução de tetróxido de ósmio a 1% durante 2 horas a 4ºC e desidratas em série 

crescente de alcoóis nas concentrações de 60% até o absoluto. O material foi 

imerso durante 15 minutos em cada concentração de álcool, sendo este processo 

repetido por quatro vezes na última concentração (álcool absoluto). Em seguida, as 

mesmas foram imersas em acetato de isoamila, secas em aparelho ponto crítico Bal-

Tec CPD-030 (Projeto FAPESP, ICB-USP), montadas em bases metálicas, cobertas 

com ouro em aparelho Union Balzers SCD-040 (Projeto FAPESP, ICB-USP), 

examinadas e fotografadas em microscópio eletrônico de varredura JEOL JSM-6100 

e LEO 435 VP. 

 

  

4.2.2.3 Microscopia Eletrônica de Transmissão 

 

 

 O tecido foi fixado em solução de Karnovsky modificada, contendo 2,5% de 

glutaraldeído e 2% de paraformaldeído em solução tampão fosfato de sódio a 0,1M 

e pH 7,4, seccionado em fragmentos menores  processados segundo a técnica 

relatada por Watanabe e Yamada (1983, 1985). 

 Após a fixação, as peças foram pós-fixadas em solução de tetróxido de ósmio 

a 1% em solução tampão de fosfato de sódio durante 2 horas à 4º C. Em seguida, os 

tecidos foram desidratados em séries crescentes de alcoóis a partir de 60% até o 

absoluto e embebidos em solução de óxido de propileno e resina Spurr na proporção 

de 1:1 durante 6 horas à temperatura ambiente. Posteriormente foram substituídas 

por resina pura durante 6 horas (temperatura ambiente) e em seguida, a inclusão em 

resina pura em moldes de borracha e levados a estufa a 60°C para polimerização 

durante 36 horas.  

 Após a polimerização, foi feita a trimagem dos blocos e obtidos cortes 

espessos de 1-3 µm em ultramicrótomo Reichert Ultra Cut (Projeto FAPESP, ICB-

USP) utilizando faca de vidro. As secções foram coradas em azul de toluidina para o 

exame ao microscópio de luz e localização das áreas de interesse. Os cortes 
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ultrafinos de 90 nm de espessura foram obtidos com faca de diamante e coletados 

em telas de 200 "mesh". Em seguida, as telas foram contrastadas com a solução de 

acetato de uranila a 4% (WATSON, 1958; WATANABE; YAMADA, 1983) e citrato de 

chumbo a 0,4% (REYNOLDS, 1963; WATANABE; YAMADA, 1983), examinadas e 

capturadas em microscópio eletrônico de transmissão Jeol 1010 e Morgagni 268D. 
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5 RESULTADOS  
 

 

Os resultados obtidos nesta pesquisa encontram-se apresentados nas 

seguintes etapas: análises macroscópicas e análises microscópicas. 

 
 

5.1 ANÁLISES MACROSCÓPICAS 

 

 

Para a mensuração corpórea e cardíaca e a descrição anatômica geral do 

coração foram utilizados os 24 animais coletados. Entretanto, para a descrição das 

artérias coronárias foram utilizados apenas 10 corações.  

  

 

5.1.1 Mensurações Corpóreas dos Animais Coletados  
 
 

Vinte e quatro espécimes de diferentes idades, machos e fêmeas, foram 

identificados e tiveram os parâmetros corpóreos mensurados (CT, CNP, CNC e CA) 

(Tabela 1).  

Após a obtenção das mensurações do comprimento corpóreo total (CT) 

pudemos identificar que dos animais obtidos para esse estudo três eram recém 

nascidos com CT variando entre 59 e 65,4cm; 20 (vinte) eram jovens com CT 

variando entre 69 e 137cm; e um adulto com CT de 164cm.  
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Tabela 1 - Medidas corpóreas dos machos e fêmeas. Comprimento corpóreo total 
(CT), comprimento da nadadeira peitoral (CNP), comprimento da 
nadadeira caudal (CNC) e circunferência corporal em nível axilar (CA) (n 
=24) 

 

                 MACHOS                 FÊMEAS   

 CT (cm) CNP (cm) CNC (cm) CA (cm) CT (cm) CNP (cm) CNC (cm) CA (cm)

1 59 18 14 - 60 16 14 - 

2 73 22 17 - 65,4 23 18 - 

3 74 22 19 - 69 22 17 47 

4 78 28 20 - 70 21 15 - 

5 79 22 18 - 72 20 18 45 

6 84 25 19 - 73,5 24 18,5 - 

7 84,5 28 19 46,6 76 25 19 49 

8 86,5 20 20 51,5 80 24 18 - 

9 87 26 20 44 81 27 21 - 

10 111 40 25 - 120 32 23,5 - 

11 127 39 10 72 126 36 31 - 

12 164 45 30 - 137 42 33 - 

 

 

5.1.2 Mensurações Cardíacas 
 
 As mensurações foram realizadas separadamente entre machos e fêmeas. 

As medidas referentes às mensurações de comprimento corpóreo total (CT), altura 

ventricular (AV), largura entre os eixos crânio-caudal (LCC) e látero-lateral (LLL) 

encontram-se apresentadas nas tabelas 2 e 3. Ressalta-se que não foram 

observadas diferenças significativas (P>0,05) entre os gêneros em nenhum dos 

parâmetros analisados.   

 Após aplicação do teste de Pearson para verificar a correlação entre os 

parâmetros CT/AV, CT/LLL CT/LCC, AV/LLL, AV/LCC, LLL/LCC, observou-se 

correlação forte e positiva entre todas as mensurações analisadas nos machos e 

nas fêmeas (Tabela 4). A correlação entre o comprimento total (CT) e a altura 

ventricular (AV) também foi positiva. Outro parâmetro observado foi à forte 

correlação entre as medidas cardíacas (largura e altura) nos machos e nas fêmeas 

(Tabela 4). 
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Tabela 2 - Medidas do comprimento corpóreo total (CT), altura ventricular (AV), 
largura entre os eixos crânio-caudal (LCC) e látero-lateral (LLL) do 
coração dos machos de lobo-marinho-do-sul (n =12) 

 
Machos CT (cm) AV (cm) LCC (cm) LLL (cm) 

1 59 3,9 3,7 2,7 
2 73 4,7 4,5 3,2 
3 74 4,9 5,7 2,6 
4 78 4,4 4,1 2,7 
5 79 4,6 5,1 2,4 
6 84 5,7 5,2 3,1 
7 84,5 5,9 5,5 4,2 
8 86,5 6,1 5,6 4,1 
9 87 5,5 4,8 3,5 

10 111 7,1 7,0 3,7 
11 127 9,1 8,5 6,2 
12 164 9,7 9,0 6,8 

Média ± Desvio Padrão 92,26±28,7 5,9±1,8 5,7±1,6 3,7±1,4 

 

Tabela 3 - Medidas do comprimento corpóreo total (CT), altura ventricular (AV), 
largura entre os eixos crânio-caudal (LCC) e látero-lateral (LLL) do 
coração das fêmeas de lobo-marinho-do-sul (n =12) 

 
Fêmeas CT (cm) AV (cm) LCC (cm) LLL (cm) 

1 60 3,3 3,8 2,3 

2 66 4,5 4,1 2,9 

3 69 5,0 5,0 3,5 

4 70 5,2 4,8 2,9 

5 72 5,1 5,3 3,8 

6 73,5 4,9 4,0 3,3 

7 76 5,8 5,1 3,6 

8 80 4,7 4,1 3,6 

9 81 4,8 5,3 1,3 

10 120 7,1 6,8 5,4 

11 126 9,7 9,5 7,7 

12 137 8,1 9,0 4,4 

Média ± Desvio Padrão 86,9±26,1 5,7±1,7 5,6±1,9 3,7±1,6 
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Tabela 4 - Valores de correlação de Pearson entre comprimento total (CT), altura 
ventricular (AV), largura dos eixos crânio-caudal (LCC) e látero-lateral 
(LLL) do coração do Lobo Marinho do Sul (n =24) 

 
 CT/AV CT/LLL CT/LCC AV/LLL AV/LCC LLL/LCC 

Fêmeas 0,913 0,733 0,932 0,873 0,958 0,770 
Machos 0,964 0,824 0,930 0,916 0,950 0,800 

 
 
5.1.3 Anatomia Macroscópica  
  

 

 Em nossas análises macroscópicas da anatomia geral do coração 

observamos que não houve diferença entre machos e fêmeas. 

 O coração do lobo-marinho-do-sul (Arctocephalus australis) está posicionado 

obliquamente na cavidade torácica, entre as 3ª. e 7ª. costelas, ligeiramente voltado à 

esquerda. 

 Em todos os animais estudados o coração encontrou-se envolvido pelo 

pulmão e coberto pelo pericárdio (Figura 3A). Este último se funde dorsalmente com 

a túnica adventícia dos grandes vasos, fixando-se ao músculo diafragma pelo 

ligamento frenopericárdico (Figura 3B) e ao osso esterno pelos ligamentos 

esternopericárdicos (Figura 3C). 

 Apresenta formato longo e achatado, possuindo quatro cavidades, sendo dois 

átrios e dois ventrículos (Figura 4A), separados pelos septos inter atrial e 

interventricular, respectivamente.  

 O ápice do coração é formado apenas pelo ventrículo esquerdo, possuindo 

dois vortex cordis, sendo um no ápice e outro no ventrículo direito, próximo ao ápice. 

Na base do coração observam-se a aorta, tronco pulmonar, veias cavas - cranial e 

caudal, e veias pulmonares.  

 O arranjo das artérias da base do coração é formado pelo tronco pulmonar, 

que se origina do ventrículo direito, e pelo arco aórtico que se origina do ventrículo 

esquerdo (Figura 4A).   
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Figura 3 - A: Cavidade torácica – coração (CO) envolvido pelos lobos pulmonares 

direito e esquerdo (Pd e Pe); B: Observa-se o ligamento frenopericárdico 
(*), fixando o coração (CO) ao diafragma (Df); C: Nota-se os ligamentos 
esternopericárdicos (setas). Barra: 3cm 

 

 

  Foi possível observar a dilatação denominada bulbo aórtico (Figura 5A) entre 

a origem do arco aórtico e a formação do tronco braquiocefálico. Este bulbo, em 

toda sua extensão, apresenta diâmetro visivelmente maior em relação à aorta 

descendente (Figuras 5A e 5B).  

 Em 21 animais estudados, o tronco braquiocefálico dá origem às artérias 

subclávia direita, carótida comum direita e carótida comum esquerda, sendo que a 

artéria subclávia esquerda origina-se do arco da aorta, após a emergência do tronco 

braquiocefálico (Figura 5A). Em dois animais observou-se que a artéria carótida 

comum esquerda se ramifica diretamente do arco aórtico, lateralmente à artéria 

braquiocéfalica, seguida pela ramificação da artéria subclávia esquerda.  

Entre o tronco pulmonar e o arco aórtico foi possível observar a presença do 

ligamento arterioso, resquício do ducto arterioso (Figuras 4A, 5A e 5B).  Entretanto, 

em dois animais recém nascidos (apresentavam cordão umbilical), o ducto 

apresentava-se aberto, evidenciando o lúmen e não obliterado, como nos outros 

corações estudados neste trabalho.  
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Figura 4 – Foto macroscópica do coração de Arctocephalus australis. A: Vista da 

face auricular e B: Vista da face atrial. Evidenciam-se as quatro câmaras 
cardíacas: ventrículos direito (VD) e esquerdo (VE), átrios direito (AD) e 
esquerdo (AE); tronco pulmonar (TP), bulbo aórtico (BA), ligamento 
arterioso (*) e aorta descendente (Aort. D.), veia cava cranial (VCCr) e 
caudal (VCCd) e veias pulmonares (Vv.P) B: Barra: 1cm  

 

 
Figura 5 – A: Observa-se o arco aórtico, com seus ramos: tronco braquiocefálico (tb) 

dando origem a artéria subclávia direita (sd), artérias carótidas comum 
direita (cd) e esquerda (ce) e artéria subclávia esquerda (se). Barra: 
1cm; B: Vista ventral do arco aórtico. Nota-se o tronco pulmonar (TP) e 
artérias pulmonares direita (apd) e esquerda (ape) e o diâmetro do bulbo 
aórtico e da aorta descendente. Barra: 1cm  
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Os átrios, direito e esquerdo, apresentaram paredes lisas e delgadas. Na 

parede septal do átrio direito, próximo ao óstio da veia cava caudal, notou-se a 

presença da fossa oval, resultado do fechamento do forame oval (Figura 6A). A 

aurícula direita é maior que à esquerda e ambas apresentaram internamente 

músculos pectiniformes conferindo aspecto irregular à parede (Figura 6B).  

 

 

 
Figura 6 - Aspecto macroscópico do átrio do coração de Arctocephalus australis. A: 

Observa-se septo inter-atrial evidenciando a fossa oval (seta). Barra:1cm; 
B: Nota-se a parede interna da aurícula esquerda com presença dos 
músculos pectiniformes (MP) Barra:5mm 

 
 

Os ventrículos constituem a maior parte do coração, sendo a parede 

esquerda mais espessa do que à direita. Nas cavidades ventriculares, 

principalmente próximas ao ápice, foram observadas numerosas trabéculas cárneas, 

que emitem delgadas faixas musculares, conferindo aspecto de rede à superfície 

interna da parede ventricular (Figuras 7A e 7B), sendo essas mais numerosas no 

ventrículo direito. As trabéculas septomarginais se estendem da parede dorsal da 

cavidade em direção ao septo interventricular. Em ambos os ventrículos foram 

observados músculos papilares, aos quais se prendem as cordas tendíneas (Figuras 

7C e 7D), entretanto, no ventrículo direito foram encontrados três músculos papilares 

(Figura 7C) diferentemente do ventrículo esquerdo que apresentou dois músculos 

papilares (Figura 7D).  
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Figura 7 – Aspecto macroscópico do coração de Arctocephalus australis. A: Corte 

sagital do coração evidenciando internamente as câmaras 
ventriculares. Observa-se o septo interventricular (SIV), ventrículo 
esquerdo (VE), trabéculas cárneas (TC). Barra: 1cm; B: Em maior 
aumento observa-se a rede de fibras musculares delgadas (cabeça de 
seta). Barra: 5mm; C: Vista interna do ventrículo direito (VD); D: Vista 
interna do ventrículo esquerdo (VE). Nota-se o septo interventricular 
(SIV), músculos papilares (*), cordas tendíneas (setas) e valvas 
atrioventriculares (VAV). Barra: 5mm 
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 Comunicando os átrios com os ventrículos observaram-se os óstios átrio 

ventriculares recobertos por membranas com formato de cúspides, em número de 

três no lado direito (tricúspide) e duas no lado esquerdo (bicúspide) do coração. 

Estas membranas constituem as válvulas que estão sustentadas por cordas 

tendíneas (Figuras 7C e 7D) fixadas aos músculos papilares.   

 Foram observadas válvulas semilunares côncavas, em número de três, nas 

saídas do tronco pulmonar e da aorta (Figura 8).  

   

 

 
Figura 8 - A: Nota-se as válvulas (*) que constituem a valva semilunar pulmonar 

(VP); B: Observa-se as válvulas (*) que constituem a valva semilunar 
aórtica (VA) e os óstios das artérias coronárias (setas). Barras: 5mm  

 
 
5.1.4 Artérias Coronárias  
 
 

Ao iniciarmos a dissecação das artérias, observamos que os vasos 

encontravam-se cobertos por tecido adiposo, principalmente nas regiões dos sulcos 

coronários, interventricular paraconal e subsinuoso. Após a retirada do epicárdio e 

do tecido adiposo, foi possível identificar e fotografar os vasos. 

Observou-se que o suprimento sanguíneo do coração é feito pelas artérias 

coronárias, direita e esquerda, que se originam do seio aórtico (Figuras 9A e 9B). 

Ambas as artérias se ramificam e vascularizam o tecido cardíaco. 

A artéria coronária esquerda origina-se no seio aórtico esquerdo. Seu trajeto 

se estabelece entre a aurícula esquerda e o tronco pulmonar, e dividi-se em ramo 
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interventricular paraconal (esquerdo) (Figura 9C) e ramo circunflexo (Figura 9C). O 

ramo interventricular paraconal, ao atingir o ápice, divide-se em três ramos: artéria 

apical marginal direita, artéria apical marginal esquerda e ramo do ramo 

interventricular paraconal. A artéria apical marginal volta-se para a margem 

esquerda e direita do órgão, enquanto que o ramo do ramo interventricular sobe pelo 

sulco interventricular subsinuoso na face atrial do coração (Figura 9D e 9E). 

O ramo interventricular paraconal acompanha o sulco interventricular 

paraconal em direção ao ápice do coração, irrigando a parede cardíaca esquerda do 

coração e grande parte do septo interventricular (Figuras 10A e 10B). O ramo 

circunflexo acompanha o sulco coronário em direção à face caudal do coração, onde 

termina próximo a origem do sulco interventricular subsinuoso (direito).  

A artéria coronária direita origina-se no seio aórtico direito. Ela passa entre a 

aurícula direita e o tronco pulmonar. Segue um trajeto circunflexo pela parte direita 

do sulco coronário, em direção à origem do ramo interventricular subsinuoso (direito) 

que desce pelo sulco interventricular subsinuoso (Figuras 10C e 10D). 

De ambos os ramos interventriculares (paraconal e subsinuoso), partem 

ramos septais de tamanho e posições variáveis, que avançam pelos ventrículos. 

Ramos intermediários, partindo das artérias coronárias, foram encontrados 

descendo pelo sulco longitudinal na borda esquerda e direita (Figura 10). 
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Figura 9 – A e B: Na base do coração observa-se a aorta, artéria pulmonar (TP), 

valva aorta (VA) e as origens das artérias coronárias direita (acd) e 
esquerda (ace). Barra: 1cm; C: Em maior detalhe observa-se a valva 
pulmonar (VP) o ramo circunflexo (rc) da artéria coronária esquerda e o 
ramo interventricular paraconal (rp). Para melhor visualização o átrio 
esquerdo foi rebatido. Barra: 1cm; D: Vista da face auricular, em melhor 
evidencia o ápice. Barra: 1cm; E: Aspecto do ápice do coração. Nota-se 
o ramo interventricular paraconal (rp), artéria apical marginal direita (apd) 
e esquerda (ape) e ramo do ramo interventricular paraconal (rrp). Barra: 
1cm 
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Figura 10 – A e B: Nota-se a face auricular do coração. Observa-se o ramo 

interventricular paraconal, ventrículos direito (VD) e esquerdo (VE) e 
átrio esquerdo (AE). Barra: 1cm; C e D: Vista da face atrial do coração. 
Observa-se a artéria coronária direita (cd) e ramo interventricular 
subsinuoso (rs), ramos septais (*) e ramos intermediários (setas). 
Barra: 1cm 
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Para um melhor entendimento da vascularização, optou-se por fazer 

radiografias, uma vez que os vasos foram injetados com neoprene látex contendo 

bário. As radiografias mostram os principais ramos das artérias coronárias, porém 

sem muitos detalhes devido à sobreposição de estruturas (Figuras 11A e 11B) 

 

 
Figura 11 - Imagens radiográficas do coração. A: Vista da face auricular e B: vista 

da face atrial evidenciando a artéria coronária direita (cd), ramo 
interventricular subsinuoso (rs), ramo circunflexo (rc), ramo 
interventricular paraconal (rp), ventrículo direito (VD) e ventrículo 
esquerdo (VE) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



_____________________________________________________________Resultados 

 

54

5.2 ANÁLISES MICROSCÓPICAS 

 

 

 Para a análise microscópica foram utilizadas amostras de nove corações de 

animais jovens. Os resultados microscópicos serão apresentados da seguinte 

ordem: microscopia de luz, microscopia eletrônica de varredura e microscopia 

eletrônica de transmissão. 

 

 

5.2.1 Microscopia de Luz 

 

 

 A parede do coração apresentou-se constituída por três camadas tissulares 

sobrepostas: epicárdio (camada externa), miocárdio (camada média) e endocárdio 

(camada interna) (Figura12A).  

 O coração apresentou-se constituído de três camadas: epicárdio (túnica 

externa), miocárdio (túnica média) e endocárdio (túnica interna) (Figura 12A).  

 O epicárdio é uma membrana serosa com uma camada de tecido conjuntivo 

denso rico em células adiposas e vasos sanguíneos, na qual repousa o mesotélio 

(Figura 12B). Observou-se nos ventrículos epicárdio mais delgado do que nos átrios.  

 

 
Figura 12 - A: Observa-se as três túnicas do coração: endocárdio (EN), miocárdio 

(M) e epicárdio (EP); B: Em maior aumento evidencia-se o miocárdio 
(M), epicárdio (EP) e vaso sanguíneo (*). Hematoxilina-Eosina. Barra: 
100 µm 
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A túnica média do coração é representada pelo miocárdio formado por fibras 

musculares estriadas cardíacas. Septos de tecido conjuntivo foram observados entre 

os feixes de fibras musculares, assim como grande quantidade de vasos sanguíneos 

(Figura 13A). Os átrios apresentaram a camada muscular mais delgada em relação 

aos ventrículos e, dentre estes, observou-se que o ventrículo esquerdo era mais 

espesso que o direito. Ainda nos ventrículos, as fibras musculares apresentaram-se 

orientadas no sentido transversal e longitudinal em relação ao órgão (Figura 13B). 

No interstício do miocárdio, através da coloração de Picro-sírius foi possível 

observar sob luz polarizada fibras colágenas do tipo I e III (Figuras 13C e 13D).  

O endocárdio é constituído por uma camada única de células que reveste as 

cavidades cardíacas e se refletem também sobre as valvas cardíacas. É formado 

por epitélio pavimentoso simples que repousa sobre a membrana basal. Entre o 

miocárdio e o endocárdio, observou-se uma espessa camada subendotelial 

constituída por tecido conjuntivo rico em fibras colágenas e elásticas (Figura 14). A 

morfologia do endocárdio não diferiu entre os átrios e os ventrículos. 

A aorta apresentou-se como uma artéria elástica possuindo três camadas 

básicas: túnica íntima, túnica média e a túnica adventícia (Figura 15A). A túnica 

íntima formada por epitélio pavimentoso simples (endotélio) reveste a luz do órgão. 

Este endotélio repousa sobre a membrana basal, em contato com tecido conjuntivo 

fibroelástico circundante (Figura 15B).  

A túnica média mostrou-se bastante desenvolvida e constituída por fibras 

musculares lisas, ancoradas em lâminas de fibras elásticas e dispostas em camadas 

alternadas e paralelas (Figura 15C). Pouca quantidade de fibras colágenas pôde ser 

evidenciada no bulbo da aorta e na aorta descendente, entremeadas às fibras 

musculares (Figura 16). As fibras musculares mostraram-se dispostas circularmente 

em volta da luz do vaso. Apesar da análise macroscópica ter mostrado uma 

dilatação na região do bulbo da aorta, não se constatou aumento de diâmetro da 

túnica muscular entre o bulbo aórtico e parte descendente da aorta.  

A túnica adventícia apresentou-se constituída por tecido conjuntivo denso 

fibroelástico e separada da túnica média por uma delgada camada de fibras 

elásticas denominada lâmina elástica interna. Notou-se na túnica adventícia a 

presença de inúmeras vasa vasorum (Figura 17).  
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Figura 13 - A: Observa-se o epicárdio (EP), miocárdio (M), vasos sanguíneos (*) e 

septo de tecido conjuntivo (cabeça de seta). Tricômio de Masson.; B: 
Fibras musculares do miocárdio (M) orientadas em diferentes posições 
e vascularizadas (*). Tricômio de Masson. C: Observa-se o miocárdio 
entremeado de tecido conjuntivo, corados em vermelho. Picro-sírius; D: 
Sob luz polarizada nota-se as fibras colágenas do tipo I e III. Picro-
sírius. Barra: 100 µm 

 

 

Figura 14 -   Observa-se em maior aumento o epicárdio (cabeça de seta) apoiado na 
camada subendotelial (SE) e miocárdio (M). Hematoxilina-Eosina. 
Barra: 100 µm  
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Figura 15 - A: Vista geral das túnicas da aorta em corte transversal: túnica íntima (I), túnica 
média (M) e a túnica adventícia (A). Hematoxilina-Eosina; B: Túnica íntima 
em maior aumento evidenciando o endotélio (cabeça de seta). Picro-Sírius; C: 
Túnica muscular, fibras musculares lisas, ancoradas em lâminas de fibras 
elásticas (cabeça de seta). Picro-Sírius. Barras: 100 µm 

 

 

 

 

 
Figura 16 - Observa-se a túnica muscular da aorta (A) e do bulbo aórtico (B), e a 

presença de fibras colágenas (coradas em azul) entremeadas às fibras 
musculares. Tricômio de Masson. Barra: 100 µm 
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Figura 17 - Observa-se a túnica adventícia (A) apoiada na lamina elástica interna 

(cabeça de seta) e a presença de vasa vasorum (*). Hematoxilina-
Eosina. Barra: 100 µm 

 

 

 

5.2.2 Microscopia Eletrônica de Varredura 
  
 

As amostras tratadas com a solução de ácido clorídrico (HCl) a 8N revelaram 

o aspecto geral da disposição das fibras musculares dos ventrículos direito e 

esquerdo do coração do lobo-marinho-do-sul (Figura 18).  

As fibras musculares cardíacas se apresentaram paralelas, longitudinais, e 

evidenciando as características típicas de anastomoses entre elas (Figuras 19 e 20). 

Em maior aumento, podem-se observar nitidamente os pontos de anastomoses 

entre as miofibrilas (Figuras 21 e 22). 

 Em maior aumento nota-se claramente as estriações resultantes da 

organização das miofibrilas (Figuras 22 e 25). 

Foram observadas regiões com a presença de discos intercalares e áreas 

correspondentes às junções (Figuras 23 e 24). A figura 25 revela várias fibras 

musculares evidenciando as estrias transversais características em determinadas 

áreas de fraturas oblíquas e longitudinais. Em maior aumento (Figura 26), observa-

se os sarcômeros e as fibras colágenas que envolvem cada uma das fibras. 
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Figura 18 – Microscopia eletrônica de varredura: mostra o aspecto geral da 

disposição de feixes de fibras musculares do ventrículo do coração de 
Arctocephalus australis tratadas com a solução de ácido clorídrico a 
8N. Barra: 100µm 

 
 

 
 

Figura 19 – Microscopia eletrônica de varredura. Revela a disposição longitudinal de 
fibras musculares (*) e as áreas de anastomoses (setas). Barra: 20µm 
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Figura 20 - Microscopia eletrônica de varredura. Disposição paralela das fibras 
musculares cardíacas (*) evidenciando as áreas de anastomoses 
(setas). As estrias transversais são notadas nitidamente.  Barra: 10µm 

 
 

 

 
 

Figura 21 – Microscopia eletrônica de varredura. Pontos de anastomoses das 
miofibrilas (setas) em maior aumento. Barra: 10µm 
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Figura 22 – Microscopia eletrônica de varredura. Revela os feixes de fibras 
musculares (*), as anastomoses (cabeças de setas) e as estrias 
transversais (setas). Barra: 10µm 

 
 
 

 
 

Figura 23 – Microscopia eletrônica de varredura. Evidencia as fibras musculares, 
estriações e os discos intercalares (setas). Barra: 10µm 

 
 



_____________________________________________________________Resultados 

 

62

 
 

Figura 24 – Microscopia eletrônica de varredura. Em maior aumento, nota-se as 
estrias transversais e áreas de discos intercalares (setas). Barra: 10µm 

 
 
 
 

 
 
Figura 25 – Microscopia eletrônica de varredura. Nota-se os detalhes de estriações 

transversais (setas). Barra: 10µm 
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Figura 26 – Microscopia eletrônica de varredura. Em maior aumento nota-se os 

sarcômeros e rede de fibras colágenas (setas). Barra: 3µm  
 
 
 

Nas amostras tratadas em solução de hidróxido de sódio (NaOH) a 10% foi 

possível remover os elementos celulares e evidenciar os feixes de fibras colágenas 

em estado original dos ventrículos direito e esquerdo do coração do lobo-marinho-

do-sul.  

As fibras colágenas dos ventrículos se apresentaram em forma de rede 

delimitando espaços de diferentes tamanhos (Figura 27). A organização 

tridimensional das fibras de tecido conjuntivo que envolvem as fibras musculares 

mostrou-se rica em fibras colágenas, cuja arquitetura apresentou forma de rede 

irregular, semelhante a “favos de mel” (Figura 28). Entre as redes de fibras 

colágenas observou-se a presença de trabéculas conjuntivas e espaços vasculares 

(Figuras 28 e 30). Observamos através da fratura a camada interna evidenciando os 

feixes de fibras colágenas, espaços de vasos sanguíneos, trabéculas conjuntivas e a 

superfície do endocárdio (Figuras 29 e 30). Os espaços das células musculares são 

formados pelas redes de fibras colágenas, trabéculas conjuntivas, e perifericamente, 

é possível observar uma camada espessa de tecido conjuntivo (Figuras 31 e 32). Ao 

microscópio eletrônico de varredura notou-se que o endomísio é composto de feixes 

de fibras colágenas que revestem as fibras musculares e adjacente a camada 
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espessa e densa (Figura 33). Em maior aumento é possível observar as trabéculas 

conjuntivas e a parede de fibras colágenas em diferentes direções (Figuras 34, 35, 

36 e 37). A figura 38 mostra a camada de feixes de fibras colágenas da superfície do 

endocárdio. Em maior aumento observa-se a disposição das fibras colágenas do 

endocárdio (Figura 39).  
 Quando comparado o ventrículo direito e esquerdo, observamos que o arranjo 

das fibras colágenas possui o mesmo aspecto em forma de rede irregular, 

envolvendo as fibras musculares. 

 

 

 
Figura 27 - Microscopia eletrônica de varredura. Peça fraturada em nitrogênio líquido 

e tratada em solução aquosa de hidróxido de sódio. Identifica-se a rede 
de fibras colágenas delimitando espaços de diferentes tamanhos. Barra: 
10µm 
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Figura 28 – Microscopia eletrônica de varredura. Nota-se nitidamente as trabéculas 

de fibras colágenas (setas maiores), espaços de fibras musculares 
(setas menores) e vasculares (cabeça de seta). Barra: 10µm 

 
 

 
Figura 29 – Microscopia eletrônica de varredura. Peça tratada com a solução de 

hidróxido de sódio. Revela a camada de tecido conjuntivo do 
endocárdio, internamente (*) e a superfície do endocárdio mostrando a 
camada de tecido conjuntivo (TC). Barra: 10µm 
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Figura 30 – Microscopia eletrônica de varredura. Superfície de fratura da camada 

interna do ventrículo. Mostra a rede de fibras colágenas circundando os 
espaços de fibras musculares (setas menores), trabéculas conjuntivas 
(T), vasos (setas maiores) e superfície do endocárdio (E). Barra: 30µm 

 

 
Figura 31 – Microscopia eletrônica de varredura. Mostra o ventrículo com os 

espaços de fibras musculares (setas) rodeados de feixes de fibras 
colágenas. Barra: 3µm 
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Figura 32 – Microscopia eletrônica de varredura. Amostra tratada com solução de 

hidróxido de sódio. Mostra os espaços das células musculares (*) 
formados pela rede de fibras colágenas. Notar as trabéculas de tecido 
conjuntivo ao redor dos espaços (setas). Perifericamente observa-se a 
camada densa de tecido conjuntivo (TC). Barra: 30µm 

 

 
Figura 33 – Microscopia eletrônica de varredura. Revela o endomísio composto de 

tecido colágeno (setas) das fibras musculares (fibra muscular removida) 
e a camada espessa e densa de tecido conjuntivo (TC). Barra: 10µm 
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Figura 34 – Microscopia eletrônica de varredura. Revela a rede de fibras colágenas 

(setas) e as trabéculas conjuntivas (T). Barra: 3µm 
 
 
 

 
Figura 35 – Microscopia eletrônica de varredura. Em maior aumento observa-se os 

espaços de fibras musculares (*), circundados por fibras colágenas 
(setas) e trabéculas conjuntivas (T). Barra: 3µm 
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Figura 36 – Microscopia eletrônica de varredura. Mostra em maior aumento, o 

revestimento colágeno das fibras musculares em diferentes direções 
(setas). Barra: 10µm 

 
 

 
Figura 37 – Microscopia eletrônica de varredura. Mostra em maior aumento, a 

disposição reticular de fibras colágenas (setas) ao redor dos espaços 
das fibras musculares. Barra: 10µm 
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Figura 38 – Microscopia eletrônica de varredura. Amostra tratada com solução de 

hidróxido de sódio. Mostra a superfície do endocárdio revelando a 
camada de tecido conjuntivo. Barra: 10µm 

 
 

 
Figura 39 – Microscopia eletrônica de varredura. Em maior aumento observa-se a 

disposição das fibras colágenas do endocárdio. Barra: 3µm 
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5.2.3 Microscopia Eletrônica de Transmissão 
 
 
 Ao microscópio eletrônico de transmissão, a ultra-estrutura dos ventrículos e 

átrios, em ambos os antímeros, apresentou-se de forma semelhante. 

No tecido muscular estriado do coração do lobo-marinho-do-sul, evidenciou-

se o sarcoplasma da célula muscular contendo feixes de miofibrilas com disposição 

paralela, entremeados por numerosas mitocôndrias e tecido conjuntivo (Figura 40). 

As fibras cardíacas apresentaram um ou dois núcleos localizados 

centralmente (Figura 41) e circundados por mitocôndrias com formatos esférico e/ou 

alongado (Figura 42) presentes também interpostas entre os de feixes miofibrilas e 

na periferia junto à membrana sarcoplasmática (Figuras 43 e 44). A membrana 

mitocondrial externa apresentou contornos lisos, enquanto que a membrana interna 

possui cristas de aspecto achatado. 

 Entre as membranas do sarcolema, observaram-se capilares sanguíneos 

contendo núcleos (de formato alongado) das células endoteliais (Figura 45). As 

fibras musculares cardíacas são revestidas por tecido conjuntivo semelhante ao 

endomísio das fibras musculares estriadas esqueléticas, que contem rede de 

capilares sanguíneos (Figuras 46 e 47).  

Em corte longitudinal, as células musculares cardíacas se apresentaram 

alongadas e com padrão regular das bandas. Numerosas estriações transversais, 

pela alternância de faixas claras e escuras, foram evidenciadas constituindo as 

áreas de sarcômeros. Cada sarcômero de uma miofibrila consistiu em uma banda I 

(banda clara) e bandas A (escuras) ao longo da sua extensão. No centro de cada 

banda I está presente uma linha transversal escura, a linha Z (“discos 

intermediários”), marcando assim as extremidades de cada sarcômero (Figuras 48 e 

49). 

As estriações formadas pelas miofibrilas são devidas à repetição de unidades 

iguais chamadas sarcômeros. Cada sarcômero é constituído pela parte da miofibrila 

que fica entre duas linhas Z sucessivas e contém uma banda A separando duas 

semi-bandas.  

Os feixes de miofibrilas se anastomosam em vários pontos, entrecruzando-se 

entre os feixes de miofilamentos. As células musculares são ramificadas e unidas 

umas as outras por meio dos discos intercalares ou junções, sendo essas junções 
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intercelulares, que se apresentaram complexas e contendo áreas de desmossomos 

nitidamente observadas em vários feixes de miofibrilas simultaneamente (Figuras 50 

e 51). 

 Nos átrios foi possível observar a presença de grânulos esféricos, elétron-

densos, nátrio-uréticos, próximos ao núcleo das células musculares e ao longo dos 

feixes de miofibrilas e mitocôndrias (Figuras 52 e 53).  

 

 

 
Figura 40 – Microscopia eletrônica de transmissão. Evidencia-se o sarcoplasma 

contendo as fibras musculares entremeadas de mitocôndrias. Mostra 
os feixes de fibras colágenas (FC) da camada muscular de átrio de 
lobo-marinho-do-sul. Barra: 2µm 
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Figura 41 – Microscopia eletrônica de transmissão da camada muscular de átrio. 

Notam-se os entrecruzamentos de fibras musculares (setas) e os seus 
núcleos (cabeça de seta). Barra: 5µm 

 

 

 
Figura 42 – Microscopia eletrônica de transmissão da camada muscular do 

ventrículo. Observa-se o núcleo (N) alongado, feixes de miofibrilas e 
grupamento de mitocôndrias (M) junto ao núcleo. A disposição 
característica de mitocôndrias em aspecto longitudinal entre os feixes 
de miofibrilas é notada. Barra: 7µm 
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Figura 43 – Microscopia eletrônica de transmissão camada muscular do ventrículo. 

Evidencia os feixes de miofibrilas (*) com as mitocôndrias adjacentes 
(M). Barra: 7µm 

 

 

 

 
Figura 44 – Microscopia eletrônica de transmissão camada muscular do átrio. Nota-

se em maior aumento as mitocôndrias (M) com as cristas mitocondriais 
(cabeça de setas) e feixes de miofilamentos (*). Barra: 200nm 
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Figura 45 – Microscopia eletrônica de transmissão do ventrículo. Observa-se um 

capilar com hemácia (*), com o seu núcleo (seta) e feixes de fibras 
colágenas (FC) ao seu redor. Barra: 5µm 

 

 

 
Figura 46 – Microscopia eletrônica de transmissão das fibras musculares de 

ventrículos. Evidenciam-se as mitocôndrias (M) e disposições 
transversais de feixes de fibras colágenas (FC) ao seu redor. Barra: 
500nm 
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Figura 47 – Microscopia eletrônica de transmissão das fibras musculares de 

ventrículos. As fibras colágenas (FC) adjacentes a fibra muscular, em 
maior aumento. Barra: 200nm 

 

 

 
Figura 48 – Microscopia eletrônica de transmissão das fibras musculares de 

ventrículos. Observa-se os feixes de miofibrilas com suas bandas 
entremeadas de mitocôndrias (M). Barra: 7µm 
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Figura 49 – Microscopia eletrônica de transmissão das fibras musculares de 

ventrículos. Nota-se em maior aumento, as bandas I (I), A (A) e Z (Z). 
Barra: 1µm  

 

 

 
Figura 50 – Microscopia eletrônica de transmissão das fibras musculares de 

ventrículos. Observa-se a área de junção entre os feixes de 
miofilamentos. Barra: 500nm  
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Figura 51 – Microscopia eletrônica de transmissão das fibras musculares de 

ventrículos. Observa-se em maior aumento a área de junção entre os 
feixes de miofilamentos. Barra: 200nm 

 
 

 
 

Figura 52 – Microscopia eletrônica de transmissão das fibras musculares de átrio. 
Evidencia-se os feixes de miofibrilas (*), grânulos elétron-densos (setas) 
e fibras colágenas (FC). Barra: 2 µm 
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Figura 53 - Microscopia eletrônica de transmissão das fibras musculares de átrio. 

Em maior aumento observa-se o núcleo (N), os grânulos elétron-densos 
(setas) e os feixes de miofibrilas (*), Barra: 2 µm 
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6 DISCUSSÃO  
 
 A discussão dos resultados obtidos neste trabalho foi separada em duas 

partes: análises macroscópicas e análises microscópicas. 

 
 
6.1 ANÁLISE MACROSCÓPICA 

 

 

Em nossos estudos observamos que as características topográficas do 

coração do lobo-marinho-do-sul se apresentam semelhantes às do coração da foca-

anelada (Phoca híspida) relatado por Smodlaka et al. (2007), lobo-marinho-

australiano (Arctocephalus pusillus pusillus) por Stewardson et al. (1999) e cães  

domésticos por Evans (1993). 

Os nossos resultados revelaram que a altura ventricular do coração do lobo-

marinho-do-sul foi de 5,9±1,8 cm para machos e 5,7±1,7 cm para fêmeas e a largura 

média do eixo crânio-caudal foi de 5,7±1,6 cm para machos e 5,6±1,9 cm para 

fêmeas. A diferença entre altura ventricular e largura do eixo crânio-caudal foi de 

2,0-1,0cm, sendo semelhante ao relatado por Bisaillon (1982) no coração da foca-

da-groenlândia (Pagophilus groenlandicus) e por Smodlaka et al. (2007) que no 

coração da foca-anelada (Phoca híspida) relataram que a altura ventricular foi 12,6 

cm (11,6 - 13,3cm), sendo 1,6 cm maior do que a largura 11,0cm (10 – 12,2cm). 

Os dados mostraram que existem correlações positivas entre os parâmetros 

cardíacos e corpóreos mensurados, indicando que o crescimento cardíaco está 

relacionado ao crescimento do animal. 

Com relação aos resultados macroscópicos o coração do Arctocephalus 

australis corresponde às descrições feitas para outros mamíferos marinhos 

(SLIJPER, 1968; DRABEK, 1975; ROWLATT, 1981; BISAILLON, 1982; BISAILLON 

et al., 1987; STEWARDSON et al.,1999; SMODLAKA et al., 2007). O coração é 

envolvido completamente pelo pericárdio, e possui quatro cavidades, sendo dois 

átrios e dois ventrículos, assim como relatado para outros mamíferos terrestres e 

aquáticos (STEWARDSON et al.,1999; DYCE et al., 2004; KONIG; LIEBICH, 2004; 

SMODLAKA et al., 2007).  
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Os ligamentos frenopericárdio e esternopericárdio observados em nossos 

estudos também foram descritos em outras espécies de pinípedes por King (1983), 

Stewardson et al. (1999) e Smodlaka et al. (2007). Entretanto, nos mamíferos 

domésticos terrestres, o primeiro ligamento é encontrado somente nos carnívoros e 

suínos e o segundo ligamento nos ruminantes e equinos (GETTY, 1986; DYCE et 

al., 2004; KONIG; LIEBICH, 2004). 

 Os nossos resultados demonstraram que o coração apresenta formato longo 

e achatado, o mesmo encontrado em outras espécies de otarídeos e focídeos. 

(DRABEK, 1975, 1977; ROWLATT, 1990; STEWARDSON et al., 1999; DRABEK; 

BURNS, 2002). Para Drabek (1975, 1977) e Drabek e Burns (2002), este formato de 

coração está menos sujeito a deformação pela pressão hidrostática do que um 

coração mais longo. Drabek (1975) relata que a diferença de amplitude do coração 

da foca-de-weddell, em comparação com os outros focídeos, pode ser devido à 

adaptação do sistema cardiovascular para mergulhos profundos. Devido à extrema 

pressão hidrostática à qual as focas são submetidas durante o mergulho a grandes 

profundidades, o colapso pulmonar na região torácica é vantajoso. Essas adaptações 

da região torácica das focas, como ângulo oblíquo do diafragma, a flexibilidade das 

costelas e um coração largo permitem maior contato com os lóbulos dos pulmões 

para diminuir o colapso do alvéolo durante o mergulho (BISAILLON et al.,1987). 

Segundo King (1993), o coração dos pinípedes, em geral, apresentam ápice 

bífido, sendo o mesmo descrito para focídeos (ROWLATT, 1990), fetos da foca-

leopardo, lobo-marinho-australiano (STEWARDSON et al., 1999) e algumas 

espécies da família Ursidae (urso-pardo-europeu e urso-malaio) (BISAILLON et al., 

1987). Estes aspectos diferem dos resultados por nós obtidos no coração do lobo-

marinho-do-sul, onde encontramos ápice simples semelhante aos descritos em cães 

(EVANS, 1993) e algumas espécies de ursos (DAVIS, 1964; ROWLATT, 1990).  

 O ápice do coração do lobo-marinho-do-sul é formado apenas pelo ventrículo 

esquerdo, possuindo dois vortex cordis, sendo um no ápice e outro no ventrículo 

direito, próximo ao ápice, sendo o mesmo descrito por Davis (1964) e Rowlatt (1990) 

em espécies da família Ursidae. 

 O arranjo das artérias da base do coração é formado pelo tronco pulmonar, 

que se origina do ventrículo direito, e pelo arco aórtico que se origina do ventrículo 

esquerdo, tendo características similares relatadas em mamíferos domésticos 
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(DYCE et al., 2004), ursos (DAVIS, 1964), cetáceos (GARRI, 2006) e pinípedes 

(KING, 1983).  

O bulbo aórtico nos pinípedes tem sido centro de interesse de pesquisadores 

ao longo dos tempos (MURDAUGH, 1966; DRABEK, 1977; KING, 1977; VAN NIE, 

1985). Em nossa pesquisa, verificou-se que, entre a origem do arco aórtico e a 

formação do tronco braquiocefálico, existe o bulbo aórtico do lobo-marinho-do-sul 

com diâmetro visivelmente maior em relação à aorta descendente. O mesmo foi 

encontrado por outros autores em espécies de cetáceos e pinípedes (leões-

marinhos) (ELSNER et al., 1966; ELSNER, 1969;  DRABEK, 1975; STEWARDSON 

et al., 1999; DRABEK; BURNS, 2002).  

Em pinípedes, Harrison e Kooyman (1968); King (1983); Stewardson et al. 

(1999) e Drabek e Burns (2002)  relataram a presença de bulbo aórtico entre o início 

da aorta e o ramo braquiocefálico, e uma diminuição de diâmetro significante em 

nível do ducto arterioso. Para Slijper (1958) e Van Nie (1985), o bulbo aórtico da 

foca-comum (Phoca vitulina vitulina) se desenvolve regularmente durante o 

crescimento do animal, sendo esse crescimento imediato ao nascimento. Van Nie 

(1985) sugeriu a hipótese de que o bulbo aórtico da foca-comum é uma qualidade 

inata e está relacionado com o seu habitat. Drabek (1975) observou que o bulbo 

aórtico nos filhotes da foca-de-weddell é menor quando comparada com subadultos e 

adultos, podendo esta característica estar correlacionada com o comportamento de 

mergulho, isto é, a profundidade, que é superior nos focídeos comparado com os 

cetáceos. Em pequenas baleias o bulbo aórtico não é observado (VAN NIE, 1989).  

Entre o tronco pulmonar e o arco aórtico evidenciamos o ligamento arterioso, 

resquício do ducto arterioso, sendo que em recém nascidos o ducto apresentava-se 

aberto, com manutenção do lúmen, não sendo obliterado como encontrado nos 

outros animais estudados. Esta mesma estrutura também foi descrita em algumas 

espécies de pinípedes (MACDONALD et al.,1995) como a foca-de-capuz 

(Cystophora cristata) (DRABEK; BURNS, 2002) e foca comum (Phoca vitulina 

vitulina) (KING, 1983), e em alguns cetáceos como a franciscana (PÉREZ; LIMA, 

2006), boto-comum (Phocoena phocoena), golfinho-de-bico-branco 

(Lagenorhynchus albirostris), golfinho-do-flanco-branco (Lagenorhynchus acutus), 

golfinho-comum (Dephinus delphis) e golfinho-nariz-de-garrafa (Tursiops truncatus) 

(VAN NIE, 1989). 
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Para King (1983), o ducto arterioso normalmente se fecha nos filhotes 

aproximadamente com seis semanas de idade e na foca-comum (Phoca vitulina 

vitulina) pode estar anatomicamente, se não fisiologicamente, aberto até que os 

filhotes tenham três meses de idade, contradizendo Macdonald et al. (1995) que 

relatam que o fechamento do ducto arterioso ocorre logo após o nascimento. Slijper 

(1979) relata que nos cetáceos e na foca-comum o fechamento do ducto arterioso 

pode ser explicado pelo fato que os animais recém nascidos nadam e mergulham 

imediatamente ou quase imediatamente após o nascimento e o armazenamento de 

oxigênio pode causar uma re-abertura temporária do ducto durante o primeiro 

período da vida pós-natal, o qual retarda o fechamento anatômico.  

 No lobo-marinho-do sul, as artérias coronárias, direita e esquerda, se 

originam do seio aórtico, como descrito em outras espécies de mamíferos terrestres 

e aquáticos (DAVIS, 1964; VAN NIE, 1985; ROWLATT, 1990, EVANS, 1993; BULL; 

MARTINS, 2002; HENRY et al., 2005; VLASOVA, 2005; GARRI, 2006; SMODLAKA 

et al., 2007). 

 Em nossas observações a artéria coronária esquerda apresentou-se maior e 

foi encontrada vascularizando maior parte do miocárdio e que a artéria coronária 

direita é menor e vasculariza predominantemente o ventrículo direito, sendo o 

mesmo relatado em carnívoros (GHOSHAL, 1986; VLADOVA, 2005). 

 Em nossos estudos pudemos observar que o ramo interventricular subsinuoso 

tem origem da artéria coronária direita, como mencionado por van Nie (1985) em 

95% dos corações estudados da Phoca vitulina vitulina (foca-comum) e ao contrário 

dos relatados em cães domésticos (EVANS, 1993) e na foca-anelada-do-ártico 

(Phoca híspida) (SMODLAKA et al., 2007) nos quais o ramo interventricular 

subsinuoso tem origem do ramo circunflexo da artéria coronária esquerda.  

 A presença de músculos pectinifomes nos átrios, bem como a presença das 

valvas semilunares e atrioventriculares, músculos papilares, cordas tendíneas, 

trabéculas septomarginais e cárneas nos ventrículos, não diferiram das encontradas 

em outras espécies de mamíferos terrestres e aquáticos (BISAILLON, 1982; 

EVANS, 1993; DRABEK; BURNS, 2002; GARRI, 2006). Porém a diferença mais 

marcante encontrada na região interna do coração foi à presença de numerosas 

trabéculas cárneas que emitem delgadas faixas musculares, conferindo aspecto de 

rede à parede ventricular, sendo esse aspecto não relatado para nenhuma outra 

espécie de mamífero terrestre e aquática. 



______________________________________________________________Discussão 

 

84

6.2 ANÁLISE MICROSCÓPICA 

 

 As análises microscópicas revelaram claramente os aspectos histológicos e 

ultra-estruturais dos feixes de fibras musculares e colágenas do coração de lobo-

marinho-do-sul, sendo que os mesmos não diferiram estruturalmente entre animais 

machos e fêmeas. 

 Em nossas observações histológicas, o coração apresentou-se semelhante 

ao de outros mamíferos marinhos, evidenciando uma caracterização semelhante às 

encontradas por Stewardson et al. (1999) no coração do lobo-marinho-australiano 

(Arctocephalus pusillus pusillus) e de outros pinípedes. Contudo, diferiu dos 

cetáceos por apresentar uma camada de endocárdio delgado (SIMPSON; 

GARDNER, 1972; HALDIMAN; TARPLEY, 1993). 

 Nos cortes histológicos examinados, o bulbo aórtico e a aorta descendente 

se apresentaram como uma artéria elástica possuindo parede formada por três 

camadas: túnica íntima, túnica média e a túnica adventícia. Este aspecto histológico 

também foi ressaltado na aorta e no bulbo aórtico examinados por Brabek e Burns 

(2002) na foca-de-capuz (Cystophora cristata) e por Slijper (1958) e Van Nie (1985) 

na foca-comum (Phoca vitulina vitulina).  

Harrison e Kooyman (1968) e Drabek e Burns (2002) sugeriram que a 

dilatação da artéria pode ajudar para manter a diástole da pressão arterial e o fluxo 

sanguíneo coronário, para isso a parede dos vasos sanguíneos é altamente elástica 

para bombear sangue novamente para a rede estreita da artéria. Muitos estudos com 

pinípedes mostraram que, apesar da extrema bradicardia, a pressão arterial média 

não muda durante o reflexo do mergulho (Drabek, 1975; Kooyman, 1985; 1989). Por 

outro lado, Drabek (1977) sugeriu que provavelmente a pressão arterial é mantida 

pela presença de fibras elásticas na aorta ascendente. Outra possibilidade seria a 

manutenção da pressão no sistema coronário assegurando melhor irrigação do 

miocárdio. 

Segundo Drabek e Burns (2002) na foca-cistófora, o bulbo aórtico é maior que 

o reportado para outros focídeos. O bulbo aórtico apresenta uma concentração maior 

de fibras elásticas que a aorta descendente. Em combinação com o grande ventrículo 

direito, estas características provavelmente servem para aumentar a perfusão do 

pulmão durante o mergulho nesta espécie, e para manter a pressão sanguínea 

através do ciclo cardíaco durante a bradicardia do mergulho. Nesta espécie, os 



______________________________________________________________Discussão 

 

85

autores não encontraram diferenças na morfologia do coração entre as faixas etárias 

sugerindo que estas características são importantes no desenvolvimento para o 

comportamento de mergulho (DRABEK; BURNS, 2002).  

Stenger e Spiro (1961) relatam que o músculo cardíaco dos mamíferos 

apresenta estruturação muito semelhante aos descritos para o músculo esquelético, 

com algumas ressalvas, por este motivo também discutimos nossos resultados de 

microscopia eletrônica fazendo uma comparação com o músculo estriado 

esquelético. 

Os nossos resultados revelaram que para evidenciar os feixes musculares do 

coração de lobo-marinho-do-sul e os componentes sarcoplasmáticos da célula 

muscular, é necessário um tratamento minucioso de acordo com o método descrito 

por Tanaka (1989). Nossas observações ao microscópio eletrônico de varredura e 

transmissão demonstraram que as características estruturais são nitidamente 

notadas e que estes aspectos podem ser comparados com as descrições feitas por 

Merrillees (1960), Franzini-Armstrong (1973), Banks et al. (1977) e Ogata e 

Yamasaki (1991) em fibras musculares esqueléticas. 

Para melhor evidenciar as fibras musculares cardíacas do Arctocephalus 

australis (lobo-marinho-do-sul) utilizamos a técnica de Evan et al. (1976) pois, além 

de elucidar a morfologia, auxiliou na observação das anastomoses da fibras 

musculares, suas estrias transversais e das junções em aspectos tridimensionais. As 

fibras musculares dos ventrículos direito e esquerdo do coração do lobo-marinho-do-

sul apresentaram organização e constituição semelhantes àquelas relatadas por 

Benedicto (2005) em estudo estrutural do coração de cães. Estes dados em 

aspectos ultraestruturais são semelhantes aos de músculos esqueléticos relatados 

por Peachey (1962); Sawada et al. (1978); Boyde e Willians (1968). 

Ao examinarmos as superfícies tratadas observamos uma variação na 

densidade de grupamentos de fibras musculares conforme descrito por vários 

autores (STEIN; PADYKULA, 1962; OGATA; MURATA, 1969; OVALLE; SMITH, 

1972; SMITH; OVALLE, 1973; BANKS et al., 1977; FINOL; OGURA 1977) em 

diferentes tipos de fibras musculares esqueléticas. 

Os nossos resultados, em peças fraturadas e maceradas em NaOH, 

revelaram que cada fibra muscular do coração do lobo-marinho-do-sul é formada por 

uma densa rede de fibras colágenas dispostas circular e longitudinalmente. A rede 

de fibras colágenas do endomísio distribui-se em camadas superficiais e profundas, 
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sendo que nesta ultima observa-se nitidamente o trajeto das fibras colágenas em 

sentido longitudinal. Entretanto, na camada mais superficial, pode-se notar a 

disposição em forma de rede de fibras colágenas isoladamente ou formando feixes. 

Além disso, pode-se visualizar nitidamente que, junto ao endomísio, existem 

pequenos capilares sanguíneos aderidos à superfície da membrana 

sarcoplasmática. Swash e Fox (1972), Kessel e Kardon (1979) e Watanabe (1982) 

também relataram estes aspectos em outros animais.  

A disposição dos feixes de fibras colágenas que formam o revestimento ou a 

cápsula de determinados órgãos ou tecidos varia grandemente e revela a 

organização tridimensional de fibras colágenas, concordando com os trabalhos de 

Kobayashi et al. (1987) em estruturas da papila lingual de cães, Kobayashi (1992), 

na papila folhada de coelhos, Watanabe (1991a) na mucosa gengival de Macaca 

fuscatus, Watanabe (1991b) na glândula submandibular de Macaca fuscatus, 

Watanabe et al. (1991), na glândula submandibular de ratos e Ohtani et al. (1988) 

em órgãos de mamíferos. 

Por meio da análise da ultra-estrutura do coração do lobo-marinho-do-sul, 

observamos que o sarcoplasma da célula muscular apresentou feixes de miofibrilas 

com disposição paralela, entremeados por numerosas mitocôndrias e tecido 

conjuntivo, sendo o mesmo relatado em estudo ultra-estrutural do coração de 

mamíferos (SOMMER; WAUGH,1978), músculo cardíaco de cães (ALBUQUERQUE, 

2006), elefante asiático (ENDO et al.,1995), hamster dourado (AYETTE; 

NAVARATNAM,1981) e átrios de gatos (Mc NUTT; FAWCETT, 1969). No músculo 

cardíaco dos mamíferos (STENGER; SPIRO, 1961), como ratos (RIVAS et al. 2006) 

e humanos (RIVAS et al. 2005) os capilares são freqüentemente encontrados entre 

as fibras do miocárdio sendo este aspecto também constatado por nós no músculo 

cardíaco do lobo-marinho-do-sul. 

Como nos outros mamíferos (STENGER; SPIRO, 1961), nos átrios do lobo-

marinho-do-sul observou-se grânulos esféricos, elétron-denso, nátrio-uréticos, 

próximos ao núcleo das células musculares e ao longo dos feixes de miofibrilas e 

mitocôndrias, sendo essas características também relatada por Ayette e Navaratnam 

(1981) em hamster dourado, Endo et al. (1995) em elefante e McNutt e Fawcett 

(1969) em gatos.  

Os núcleos das células musculares cardíacas do lobo-marinho-do-sul se 

apresentaram centralmente, tendo formas arredondadas ou alongadas, com o seu 
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maior eixo paralelo aos feixes de miofibrilas, como descrito em outros animais por 

Stenger e Spiro (1961), McConnachie et al. (1964) e Enesco e Puddy (1964).  

Em nossas análises, os miofilamentos se apresentaram semelhantes em 

átrios e ventrículos, como também relatado por Mc Nutt e Fawcett (1969) e Fawcett 

e Mc Nutt (1969) na ultraestrutura de coração de gatos.  

As miofibrilas do músculo cardíaco do lobo-marinho-do-sul, bem como de 

outros mamíferos (AYETTE; NAVARATNAM, 1981; ENDO et al., 1995; 

ALBUQUERQUE, 2006; RIVAS et al., 2006) possuem numerosas estriações 

transversais que, pela alternância de faixas claras e escuras, foram evidenciadas 

constituindo as áreas de sarcômeros. Cada sarcômero de uma miofibrila consistiu 

em uma banda I (banda clara) e bandas A (escuras) ao longo da sua extensão. No 

centro de cada banda I está presente uma linha transversal escura, a linha Z 

(“discos intermediários”), marcando assim as extremidades de cada sarcômero. 

Esses mesmos aspectos foram relatados por Stenger e Spiro (1961) e Sommer e 

Waugh (1978). 

As mitocôndrias no músculo cardíaco do lobo-marinho-do-sul estão 

localizadas em fileiras entre os feixes de miofibrilas e agregadas ao redor do núcleo. 

Possuem formato esférico e alongado variando consideravelmente de tamanho. A 

membrana mitocondrial externa apresentou contornos lisos, enquanto que a 

membrana interna possui cristas de aspecto achatado. Estes aspectos são 

semelhantes aos relatados por Stenger e Spiro (1961), Sawada et al. (1978), Marino 

(1980) e Ishikawa et al. (1982) . Watanabe et al. (1992) e Ogata e Yamasaki (1985) 

descreveram as mitocôndrias do sarcoplasma como "mitocôndrias em coluna", por 

estarem organizadas em colunas longitudinais no espaço intermiofibrilar e na banda 

I que são afiladas e circundadas por miofibrilas.  

A quantidade relativa das organelas no músculo cardíaco está em harmonia 

com as diferentes tarefas que o músculo estriado cardíaco está adaptado para 

executar, sendo que a estrutura contrátil desse músculo é composto de filamentos 

de miosina que formam as bandas A e os filamentos de actina que formam as 

bandas I (SOMMER; WAUGH, 1978). 

As células musculares cardíacas são ramificadas e unidas umas as outras por 

meio das junções intercelulares, que se apresentaram complexas e contendo áreas 

de desmossomos. Características semelhantes estão presentes no coração de gatos 
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(Mc NUTT; FAWCETT, 1969), elefantes (ENDO et al., 1995),  ferret (MARINO, 1980) 

e em hamster dourado (AYETTEY; NAVARATNAM, 1981). 

Nossos resultados demonstraram a disposição das estruturas do coração de 

lobo-marinho do sul, suas artérias e as fibras musculares cardíacas analisadas em 

nível de microscopia de luz, eletrônica de varredura e transmissão. Com este 

trabalho não temos a pretensão de demonstrar todas as características do coração 

de lobo-marinho-do-sul. Portanto, para se analisar as particularidades inerentes a 

cada uma das regiões do coração enfocando as células musculares, serão 

necessárias outras pesquisas, empregando as técnicas específicas para melhor 

elucidar as organelas celulares. 
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7 CONCLUSÕES  
 
 Baseados nos resultados obtidos pudemos concluir que:  

 

1. Existem correlações entre os parâmetros cardíacos e corpóreos mensurados, 

indicando que o crescimento cardíaco se dá em relação ao crescimento do 

animal. 

 

2. O coração do Arctocephalus australis é semelhante aos de outros mamíferos 

terrestres e aquáticos e não se observou diferenças morfológicas entre 

machos e fêmeas.  

 
3. Notou-se a presença de delgadas faixas musculares junto às trabéculas 

cárneas nos ventrículos e que o ducto arterioso é encontrado aberto em 

animais recém-nascidos, podendo os mesmos serem uma adaptação ao meio 

aquático. 

 

4. Histologicamente: as fibras musculares apresentaram-se orientadas no 

sentido transversal e longitudinal em relação ao órgão; o endocárdio é 

constituído por uma camada única de células e se refletem sobre as valvas 

cardíacas. Entre o miocárdio e endocárdio, observou-se uma espessa 

camada constituída de tecido conjuntivo contendo as fibras colágenas e 

elásticas. 

 

5. Ultra-estruturalmente: ao microscópio eletrônico de transmissão verificou-se 

as fibras musculares dos átrios e ventrículos com as características típicas de 

fibras cardíacas mostrando os feixes de miofibrilas; mitocôndrias com as 

cristas mitocondriais e junções em forma de placas. Os grânulos nátrio-

uréticos são localizados próximo ao núcleo das células musculares ou ao 

longo das mitocôndrias das fibras musculares de átrios. Ao microscópio 

eletrônico de varredura foi possível confirmar a presença das trabéculas de 

feixes de fibras colágenas entre as fibras musculares e as anastomoses em 

aspectos tridimensionais. 
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