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RESUMO  

 
CARNIATTO, C. H. O. Obtenção das células indiferenciadas do saco vitelino de 

Crotalus durissus (Linnaeus, 1758) (Ophidia: Viperidae). [Anchievement of stem cell 

from the yolk sac of Crotalus durissus (Linnaeus, 1758) (Ophidia: Viperidae)]. 2015. 57 f. 

Dissertação (Mestrado em Ciências) - Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. 

 

 
A serpente Crotalus durissus, popularmente conhecida como cascavel, pertence à família 

Viperidae, e como a maioria dos viperídeos, é uma espécie vivípara. Este estudo teve 

como objetivo descrever a histologia do oviduto de fêmeas adultas e do saco vitelino e 

cordão umbilical de fetos em estágios gestacionais avançados de Crotalus durissus. A 

placenta de Crotalus durissus é constituída pela aposição do epitélio de revestimento do 

oviduto com a membrana corio-alantoidina que recobre o hemisfério embrionário do 

“ovo”. Estas se interdigitam sutilmente e separando a membrana corio-alantoidinana e o 

revestimento do oviduto está um remanescente da casca do ovo, chamada de membrana 

da casca. Quando avaliada a distribuição das fibras do sistema colágeno na placenta 

corio-alantoidina observamos que as fibras se distribuem irregularmente formando 

arcabouços de sustentação para os vasos e conferindo maior resistência nas regiões 

próximas a superfície logo abaixo do epitélio coriônico. Em estágios avançados de 

gestação, a parede do oviduto de Crotalus durissus apresenta-se como uma estrutura 

delgada, composta por um epitélio com células cuboidais, repousando em uma lâmina 

própria constituída por tecido conjuntivo. A mucosa do oviduto de Crotalus durissus 

apresenta regiões com projeções semelhantes à vilos, sustentados por eixos de fibras 

colágenas. Em estágios avançados de gestação, a face voltada para o feto do saco vitelino 

está revestida por um epitélio de células colunares grandes com núcleo posicionado 

basalmente, apresentando grânulos eosinófilicos. O conteúdo vitelino é, basicamente, 

constituído por depósitos celulares ricos em proteína e muito eosinofílicos. A distribuição 

do vitelo parece apresentar uma organização em forma de “cachos de uvas” sendo os 

ramos constituídos por trabéculas de células que trazem consigo vasos sanguíneos. Em 

Crotalus durissus, o cordão umbilical promove a conexão entre os tecidos maternos e os 

fetos, sendo uma estrutura ricamente vascularizada, constituído por duas artérias e uma 

veia e o ducto alantoide, envoltos por um tecido mucoide (mesenquimal). 

 
Palavras-chave: Cascavel. Crotalus. Placenta. Placentação. Serpente. 
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ABSTRACT 

 
CARNIATTO, C. H. O. Anchievement of stem cells from the yolk sac of Crotalus 

durissus (Linnaeus, 1758) (Ophidia: Viperidae). [Obtenção das células indiferenciadas 

do saco vitelino de Crotalus durissus (Linnaeus, 1758) (Ophidia: Viperidae)]. 2015. 57 f. 

Dissertação (Mestrado em Ciências) - Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. 

 

The snake Crotalus durissus, popularly known as rattlesnake, belongs to the family 

Viperidae, and like most viperids, is a viviparous species. This study aimed to describe 

the oviduct histology of adult females and yolk sac and umbilical cord of fetuses in 

advanced stages of pregnancy in Crotalus durissus. The Crotalus durissus placenta is formed 

by affixing the oviduct epithelium lining with chorio-alantoidina membrane covering the 

embryonic hemisphere of the "egg". These interdigitate subtly and separating the chorio-

alantoidinana membrane and the oviduct of the coating is one of the eggshell remnant, 

called the shell membrane. When evaluated the distribution of collagen fibers in the 

system chorio-alantoidina placenta observed that the fibers forming irregularly distributed 

support frameworks for vessels and providing greater resistance in the regions near the 

surface just below the chorionic epithelium. In advanced stages of pregnancy, the wall of 

the oviduct in Crotalus durissus appears as a thin structure made up of a cuboidal 

epithelium with cells, resting on a lamina consists of connective tissue. The mucosa of 

the oviduct of Crotalus durissus presents regions with projections similar to the villi, 

supported by shafts of collagen fibers. In advanced stages of pregnancy, the fetus side 

facing the yolk sac is coated by a large columnar epithelial cells with basally placed core, 

with eosinophilic granules. The yolk contents basically comprised of cellular rich protein 

deposits, and eosinophilic. The distribution of the calf seems to present an organization 

in a "bunch of grapes" being the groups consisting of trabecular cells bring with blood 

vessels. In Crotalus durissus, the umbilical cord promotes the connection between fetal and 

maternal tissues and is a highly vascularized structure, consisting of two arteries and one 

vein, and the allantoic duct, surrounded by a mucoid tissue (mesenchymal). 

 

Keywords: Crotalus. Placenta. Placentation. Rattlesnake. Snake. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 Pesquisas sobre a reprodução são fundamentais para entender a biologia das 

espécies (ALMEIDA-SANTOS et al., 2014). No entanto, com a diversidade de espécies, 

diferentes linhagens e complexidades ecológicas e climáticas, ainda há carência de 

informações sobre aspectos reprodutivos básicos em muitas espécies de serpentes 

tropicais (MARQUES; PIZZATTO; ALMEIDA-SANTOS, 2013). Para entender a 

biologia reprodutiva das serpentes, é preciso conhecer todas as características ecológicas, 

biogeográficas e comportamentais envolvidos na reprodução (ZACARIOTTI; 

GUIMARÃES, 2010). 

 Os amniota estão classificados no filo Chordata e subfilo Craniata, cujos embriões 

apresentam âmnio, córion e alantoide (tartarugas, squamata, crocodilianos, aves e 

mamíferos), além do saco vitelino presente em todos os vertebrados. Os vertebrados 

podem apresentar dois modos reprodutivos: oviparidade e viviparidade. A oviparidade 

ocorre quando o desenvolvimento fetal acontece fora do corpo da fêmea, onde os fetos 

são nutridos exclusivamente pelo vitelo. Em espécies vivíparas, os ovos são retidos no 

oviduto materno e nutridos pela mãe durante todo o desenvolvimento embrionário 

(POUGH; JANIS; HEISER, 2008). Espécies ovíparas põem ovos cujo embriões estão 

cerca de um terço desenvolvidos, enquanto espécies vivíparas retem os ovos até que o 

desenvolvimento fetal esteja completo (SHINE; THOMPSON, 2006). 

 Todas as espécies de serpentes apresentam reprodução interna, com a presença de 

dois hemipênis nos machos e por um par de ovários, ovidutos e vagina nas fêmeas 

(ALMEIDA-SANTOS; ORSI, 2002; KOLESNIKOVAS; GREGO; ALBUQUERQUE, 

2006). 

 Como amniota, as serpentes possuem quatro membranas extraembrionárias: 

âmnio, alantoide, córion e saco vitelino. O âmnio circunda o embrião e o líquido que o 

envolve; o alantoide armazena as excretas provenientes do metabolismo; o córion 

envolve todas as estruturas presentes no ovo; o saco vitelino armazena os nutrientes 

utilizados no desenvolvimento embrionário (GALDOS-RIVEROS  et al., 2010; 

HICKMAN JR et al., 2013). 

 Nos répteis, a viviparidade evoluiu da oviparidade através da retenção, cada vez 

mais prolongada, dos ovos dentro do oviduto (PARKER; ANDREWS, 2006). A 

viviparidade em serpentes está presente em diversas linhagens, e é considerada uma 
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adaptação bem sucedida. Mantendo os ovos no corpo, a fêmea pode explorar locais 

quentes e frios, aproveitando o calor disponível no ambiente para elevar a temperatura 

corporal, permitindo aos embriões uma temperatura mais adequada para o seu 

desenvolvimento (SHINE; THOMPSON, 2006; PIZZATTO; ALMEIDA-SANTOS; 

MARQUES, 2006; KARDONG, 2010). 

 Estudos sobre a reprodução de serpentes envolvem principalmente pesquisas sobre 

os ciclos reprodutivos, padrões ecológicos e comportamentais (ALMEIDA-SANTOS; 

SALOMÃO, 1997; ALMEIDA-SANTOS et al., 2004; BARROS; SUEIRO; ALMEIDA-

SANTOS, 2012), mas pouco se sabe sobre a descrição anatômica das membranas fetais 

em espécies tropicais. 
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2.1 INTRODUÇÃO 

 

 

 Pesquisas sobre a reprodução são fundamentais para entender a biologia das 

espécies (ALMEIDA-SANTOS et al., 2014). No entanto, com a diversidade de espécies, 

diferentes linhagens e complexidades ecológicas e climáticas, ainda há carência de 

informações sobre aspectos reprodutivos básicos em muitas espécies de serpentes 

tropicais (MARQUES; PIZZATTO; ALMEIDA-SANTOS, 2013). Para entender a 

biologia reprodutiva das serpentes, é preciso conhecer todas as características ecológicas, 

biogeográficas e comportamentais envolvidos na reprodução (ZACARIOTTI; 

GUIMARÃES, 2010). 

 Os amniota estão classificados no filo Chordata e subfilo Craniata, cujos embriões 

apresentam âmnio, córion e alantoide (tartarugas, squamata, crocodilianos, aves e 

mamíferos), além do saco vitelino presente em todos os vertebrados. Os vertebrados 

podem apresentar dois modos reprodutivos: oviparidade e viviparidade. A oviparidade 

ocorre quando o desenvolvimento fetal acontece fora do corpo da fêmea, onde os fetos 

são nutridos exclusivamente pelo vitelo. Em espécies vivíparas, os ovos são retidos no 

oviduto materno e nutridos pela mãe durante todo o desenvolvimento embrionário 

(POUGH; JANIS; HEISER, 2008). Espécies ovíparas põem ovos cujo embriões estão 

cerca de um terço desenvolvidos, enquanto espécies vivíparas retem os ovos até que o 

desenvolvimento fetal esteja completo (SHINE; THOMPSON, 2006). 

 Todas as espécies de serpentes apresentam reprodução interna, com a presença de 

dois hemipênis nos machos e por um par de ovários, ovidutos e vagina nas fêmeas 

(ALMEIDA-SANTOS; ORSI, 2002; KOLESNIKOVAS; GREGO; ALBUQUERQUE, 

2006). 

 Como amniota, as serpentes possuem quatro membranas extraembrionárias: 

âmnio, alantoide, córion e saco vitelino. O âmnio circunda o embrião e o líquido que o 

envolve; o alantoide armazena as excretas provenientes do metabolismo; o córion 

envolve todas as estruturas presentes no ovo; o saco vitelino armazena os nutrientes 

utilizados no desenvolvimento embrionário (GALDOS-RIVEROS  et al., 2010; 

HICKMAN JR et al., 2013). 

 Nos répteis, a viviparidade evoluiu da oviparidade através da retenção, cada vez 

mais prolongada, dos ovos dentro do oviduto (PARKER; ANDREWS, 2006). A 

viviparidade em serpentes está presente em diversas linhagens, e é considerada uma 
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adaptação bem sucedida. Mantendo os ovos no corpo, a fêmea pode explorar locais 

quentes e frios, aproveitando o calor disponível no ambiente para elevar a temperatura 

corporal, permitindo aos embriões uma temperatura mais adequada para o seu 

desenvolvimento (SHINE; THOMPSON, 2006; PIZZATTO; ALMEIDA-SANTOS; 

MARQUES, 2006; KARDONG, 2010). 

 Estudos sobre a reprodução de serpentes envolvem principalmente pesquisas sobre 

os ciclos reprodutivos, padrões ecológicos e comportamentais (ALMEIDA-SANTOS; 

SALOMÃO, 1997; ALMEIDA-SANTOS et al., 2004; BARROS; SUEIRO; ALMEIDA-

SANTOS, 2012), mas pouco se sabe sobre a descrição anatômica das membranas fetais 

em espécies tropicais. 

 

 

2.2 REVISÃO DA LITERATURA 

  

 

2.2.1 Introdução aos Reptilia 

 

 

 Tradicionalmente, a classe Reptilia é composta por espécies viventes, como 

serpentes e crocodilos, e espécies extintas, como dinossauros e pterossauros (HICKMAN 

JR et al., 2013). Pesquisas recentes indicam que as aves possuem a mesma origem 

filogenética dos répteis (ZHANG; ZHOU, 2000; BALTER, 2013; ZHENG et al., 2013), 

pertencendo, portanto, à mesma linhagem evolutiva que os crocodilianos e os 

dinossauros - Archosauria (POUGH; JANIS; HEISER, 2008; WAGNER et al., 2014). 

Espécies de Reptilia compõem linhagens distintas, não sendo tão aparentadas entre si. 

Portanto, o grupo conhecido como “Répteis” não é considerado válido como um grupo 

monofilético (MARQUES; ABE; MARTINS, 1998). 

 As espécies de Reptilia atuais compreendem os clados Chelonia, Squamata, 

Crocodilia e Rhynchocephalia. O grupo Chelonia, ou Testudinata, é composto pelas 

tartarugas, cágados e jabutis, animais que apresentam uma proteção que reveste o 

animal, formada pela fusão da carapaça e do plastrão. A ordem Squamata é formada 

pelas subordens Serpentes (serpentes), Sauria (lagartos) e Amphisbaena (anfisbênias). A 

ordem Crocodilia abrange as espécies de crocodilos e jacarés e a ordem Rhynchocephalia 
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é composta pelas espécies de tuatara. O clado Lepidosauria abrange as ordens 

Rhynchocephalia e Squamata (ASPINALL; CAPPELLO, 2009; ZAHER et al., 2011). 

Assim como os peixes e os anfíbios, os répteis são ectodérmicos, cujo 

metabolismo necessita de calor proveniente do ambiente externo (BARBO, 2008). No 

entanto, diferente dos anfíbios, os répteis não dependem da água para se reproduzirem, 

sendo os primeiros animais a pôr ovos com líquido e membrana amniótica 

(KOLESNIKOVAS; GREGO; ALBUQUERQUE, 2006). 

 Os répteis podem ser ovíparos, espécies que pões ovos, ou vivíparos, onde o 

desenvolvimento do embrião ocorre no ovo no corpo da mãe; nesse caso, a fêmea dá a 

luz filhotes completamente formados (BENESI, 2007; ASPINALL; CAPPELLO, 2009). 

Nos répteis, a vivipariedade evoluiu da ovipariedade através da retenção, cada vez mais 

prolongada, dos ovos dentro do oviduto (PARKER; ANDREWS, 2006). Acredita-se que 

a evolução da viviparidade ocorreu por vantagens térmica, pois o desenvolvimento fetal 

ocorre no corpo da fêmea (SHINE; THOMPSON, 2006).  

 Os répteis estão presentes em todas as regiões, com exceção das calotas polares, e 

suas espécies podem ser herbívoras e carnívoras, sendo que neste último podem ser 

alimentar desde pequenos invertebrados a mamíferos de grande porte (BARBO, 2008). 

 O Brasil é um dos países com maior biodiversidade no planeta (ARAUJO; 

ALMEIDA-SANTOS, 2011), onde são conhecidas 721 espécies de répteis, a maior parte 

encontrada na Amazônia (SILVA; SOUZA; BERNARDE, 2010), abrigando uma das 

herpetofaunas mais ricas do mundo (MARQUES et al., 2009). A América do Sul, além 

da biodiversidade, possui linhagens filogenéticas endêmicas de serpentes, ou seja, 

exclusivas deste continente (MARQUES, 2011). 

 A extinção de populações raramente tem uma única causa; a população declina 

devido a uma variedade de fatores, incluindo a perda de habitat, doenças e mudanças 

climáticas (CLARK et al., 2011). Para os répteis, a perda de habitat é a principal ameaça 

de extinção (MARQUES et al., 2010). As espécies florestais, como as serpentes do 

gênero Bothrops, são mais vulneráveis, enquanto que espécies presentes em formações 

abertas, como a cascavel Crotalus durissus, são mais resistentes e oportunistas (BENESI, 

2007). 
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2.2.2 Biologia de serpentes 

 

 

 Serpentes pertencem à Subordem Ophidia e compõem, junto com os lagartos e as 

anfisbênias, a Ordem Squamata (POUGH; JANIS; HEISER, 2008; PUZZI et al., 2008). 

A Ordem Squamata, unida aos tuatara (gênero Sphenodon), compõe o grupo dos 

Lepidosauria. No mundo são conhecidas e descritas aproximadamente 3700 espécies de 

serpentes, 4900 de lagartos e 200 espécies de anfisbênias (VIDAL; HEDGES, 2009). 

 As relações filogenéticas entre os principais grupos de serpentes ainda são 

confusas, onde é possível analisar resultados contrastantes resultantes de análises 

morfológicas e moleculares (GRAZZIOTIN et al., 2007). O padrão anatômico básico 

das serpentes, ou seja, o corpo alongado, embora seja uma característica distintiva, 

dificulta e promove incertezas quanto ao parentesco das linhagens, assim como a relação 

das serpentes com os lagartos (OGUIURA; FERRAREZZI; BATISTIC, 2009). 

 Além de apresentarem o corpo alongado, serpentes não possuem membros 

locomotores, cinturas escapular e pélvica (algumas espécies, como pítons e jiboias, 

possuem vestígios da cintura pélvica, porém não funcional). Apresentam o crânio 

altamente cinético, apresentam frouxas ligações entre os ossos craniais, permitindo a 

ingestão de presas muito maiores que seu próprio diâmetro (HICKMAN JR et al., 2013). 

As serpentes, ao contrário dos lagartos, não apresentam pálpebras móveis, mas uma 

escama transparente modificada, sendo ausente também o ouvido externo e as 

membranas timpânicas (SAVAGE, 2002). 

 Quanto às formas corpóreas, as serpentes podem ser robustas como as 

constritoras; compridas e ágeis, como as espécies orientadas pela visão; serpentes 

alongadas, com hábitos arborícolas; espécies escavadoras, com escamas lisas e olhos 

rudimentares;  víboras, com corpo robusto e cabeça grande e as espécies marinhas, que 

possuem a cauda achatada lateralmente (POUGH; JANIS; HEISER, 2008). 

 A língua bifurcada das serpentes é um órgão neuromuscular especializado com 

função olfativa. É usada para rastrear presas e outras serpentes. Através da língua, a 

serpente examina constantemente o ambiente e a introdução de novos odores promove o 

aumento na atividade exploratória da língua (BECHTEL, 1995). 

Serpentes são encontradas em quase todos os biomas do planeta, com exceção das 

regiões polares (MULLIN; SEIGEL, 2009), presentes principalmente nas regiões 
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tropicais e temperadas (ANDRADE et al., 2012). São exclusivamente predadoras, 

portanto carnívoras, e apresentam uma variada gama de itens alimentares (SANTOS et 

al., 2010), como artrópodes em geral, minhocas, peixes, anfíbios, lagartos, ovos de 

pássaros, morcegos e marsupiais, estando próximas ao ápice nas cadeias alimentares 

(BERNARDE; MACHADO, 2002). 

A maioria das espécies se reproduzem por fecundação interna. A maioria põem 

ovos (oviparidade), mas algumas parem filhotes inteiramente formados (viviparidade) 

(BECHTEL, 1995). É provável que uma ninhada tenha diferentes pais, pois a fêmea 

copula várias vezes durante a época de acasalamento, principalmente quando a espécie 

pode estocar esperma (LUKOSCHEK; AVISE, 2011). Em répteis, a gestação e 

incubação não variam apenas de acordo com a espécie, mas a duração também é afetada 

pela temperatura (BECHTEL, 1995). 

 As famílias de serpentes de maior interesse no Brasil são: Boidae (cobra-papagaio, 

sucuri, jiboia, salamanta) (Figura 1); Colubridae (falsas corais, cobra d’água) (Figura 2); 

Viperidae (cascavel, surucucu-pico-de-jaca, jararaca) (Figuras 3, 4 e 5); Elapidae (corais 

verdadeiras) (Figura 6) e a família exótica Pitonidae (pítons) (KOLESNIKOVAS; 

GREGO; ALBUQUERQUE, 2006). 

  Das 371 espécies de serpentes registradas no Brasil, 55 são consideradas 

peçonhentas, 28 pertencem à família Viperidae e 27 à família Elapidae (BERNARDE; 

GOMES, 2012); as espécies peçonhentas pertencem aos gêneros Bothrops (jararacas), 

Crotalus (cascavéis), Lachesis (surucucus) e Micrurus (corais verdadeiras) (RIBEIRO; 

JORGE, 1997; TOKARNIA; PEIXOTO, 2006). 
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Figura 1 - Serpentes da Família Boidae 
 

 

 

Fonte: Fotos de Paulo Sérgio Bernarde. Disponível em http://www.herpetofauna.com.br 

Legenda:  A) Jiboia (Boa constrictor constrictor); B) Periquitambóia (Corallus batesii); C) Corallus 

hortulanus; D) Salamanta (Epicrates cenchria); E) Corallus hortulanus; F) Salamanta (Epicrates 
cenchria).  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.herpetofauna.com.br/
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Figura 2 - Serpentes da Família Colubridae  

 

 

Fonte: Fotos de Paulo Sérgio Bernarde. Disponível em http://www.herpetofauna.com.br 

Legenda:  A) Cobra-cipó (Chironius exoletus); B) Cobra-cipó (Chironius scurrulus); C) Limpa-pasto 

(Drymarchon corais); D) Cobra-cipó (Leptophis ahaetulla); E) Oxybelis fulgidus; F) Caninana 
(Spilotes pullatus).  

 

 

 

http://www.herpetofauna.com.br/
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Figura 3 - Cascavel Crotalus durissus, Família Viperidae 

 

 

Fonte: Fotos de Paulo Sérgio Bernarde. Disponível em http://www.herpetofauna.com.br 
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Figura 4 - Serpentes do gênero Lachesis, Família Viperidae, conhecida popularmente como surucucu ou 

surucucu-pico-de-jaca 

 

 

Fonte: Fotos de Paulo Sérgio Bernarde. Disponível em http://www.herpetofauna.com.br 

 

 

 

 

http://www.herpetofauna.com.br/
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Figura 5 - Serpentes do gênero Bothrops, Família Viperidae  

 

 

Fonte: Fotos de Paulo Sérgio Bernarde. Disponível em http://www.herpetofauna.com.br 

Legenda:  A) Jararaca-verde ou Bico-de-papagaio (Bothriopsis bilineata bilineata); B) Jararaca-verde ou 

Bico-de-papagaio (Bothriopsis bilineata bilineata); C) Jararaca-verde ou Bico-de-papagaio 

(Bothriopsis bilineata smaragdina); D) Jararaca-verde ou Bico-de-papagaio (Bothriopsis bilineata 

smaragdina); E) Jararaca (Bothrops brazili); F) Jararaca ou Caissaca (Bothrops moojeni). 

 

 

 

 

 

http://www.herpetofauna.com.br/
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Figura 6 - Serpentes da Família Elapidae e gênero Micrurus  

 

 

Fonte: Fotos de Paulo Sérgio Bernarde. Disponível em http://www.herpetofauna.com.br 

Legenda: A) Coral-verdadeira (Micrurus hemprichii); B) Coral-verdadeira (Micrurus lemniscatus); C) Coral-

verdadeira (Micrurus remotus); D) Coral-verdadeira (Micrurus surinamensis).  

 

 

2.2.3 Família Viperidae: gênero Crotalus 

 

 

A família Viperidae é composta por aproximadamente 270 espécies de serpentes, 

distribuídas em todos os continentes, com exceção da Antártida e Austrália 

(MACHADO, 2010). Viperídeos caracterizam-se por possuírem dentição do tipo 

solenóglifa, apresentarem fosseta loreal, pupila vertical, escamas carenadas e escamas 

pequenas no dorso da cabeça (BERNARDE, 2011) e presas dianteiras tubulares (VONK 

et al., 2008). Viperídeos apresentam comportamentos predatórios como apreensão da 

presa e inoculação da peçonha (SUEIRO; BRITES, 2006).  

http://www.herpetofauna.com.br/
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 As serpentes conhecidas popularmente como cascavéis pertencem a dois gêneros: 

Crotalus e Sistrurus (HOSER, 2009), com aproximadamente 29 espécies (MURPHY et al., 

2002).  Na América do Sul a única espécie de cascavel é Crotalus durissus (WÜSTER; 

BÉRNILS, 2011), classificada em 14 subespécies (CÉSPEDES et al., 2010), segundo 

características morfológicas e de acordo com a distribuição geográfica (SANTORO et al., 

1999). 

A cascavel Crotalus durissus possui ampla distribuição geográfica, porém 

descontínua, ocorrendo naturalmente na América do Sul, com exceção do Equador e 

Chile (OGUIURA; FERRAREZZI; BATISTIC, 2009; COSTA et al., 2010). 

Crotalus durissus é uma espécie terrestre, com hábitos crepusculares ou noturnos 

(BENESI, 2007), podendo também ser encontrada ativa durante o dia (HARTMANN; 

HARTMANN; MARTINS, 2009). Ativa em todos os meses do ano, mais comum na 

estação chuvosa, entre outubro e março, mas principalmente em fevereiro e março 

(SAWAYA; MARQUES; MARTINS, 2008). 

A espécie ocorre em áreas abertas como o cerrado e campos, e, em áreas urbanas, 

bem como em regiões mais periféricas próximas às áreas rurais (CARVALHO; 

NOGUEIRA, 1998; BARBO; MARQUES; SAWAYA, 2011), podendo invadir áreas 

alteradas ou desmatadas (BENESI, 2007) e bordas de matas (HARTMANN; 

HARTMANN; MARTINS, 2009). O desmatamento devido à urbanização, aliado a 

abundância de roedores em ambientes urbanos, provavelmente facilitou a colonização da 

cascavel em áreas onde anteriormente ela não ocorria (BARBO; MARQUES; 

SAWAYA, 2011). 

A espécie é vivípara, com vitelogênese longa, com início em março, e gestação 

entre outubro e janeiro (SAWAYA; MARQUES; MARTINS 2008; BARBO; 

MARQUES; SAWAYA, 2011). A cópula ocorre principalmente na primavera, e a fêmea 

pode armazenar espermatozoides para uma fecundação posterior, dificultando a precisão 

e determinação da gestação. O período de gestação varia de acordo com a espécie, bem 

como o número de filhotes; o período de incubação dos ovos é de aproximadamente dois 

meses (KOLESNIKOVAS; GREGO; ALBUQUERQUE, 2006), e os nascimentos 

ocorrem principalmente no mês de dezembro (BENESI, 2007). 

 Envenenamento por Crotalus durissus ocasiona, entre outros distúrbios, 

insuficiência renal aguda e alterações sistêmicas mais graves (OLIVEIRA et al., 2003; 

EVANGELISTA et al., 2008), propagando as toxinas do veneno por todo o corpo 
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(BORDON et al., 2012). O veneno crotálico também possui ação neurotóxica, podendo 

comprometer a musculatura respiratória, promovendo insuficiência respiratória aguda 

(AMARAL; MAGALHÃES; REZENDE, 1991). 

 

 

2.2.4 Introdução aos amniota 

 

 

 O grupo dos amniota é composto por todos os tetrápodes vivos, com exceção dos 

anfíbios. Os amniota são representados pelos clados Testudinia (tartarugas), 

Lepidosauria (tuatara, lagartos e serpentes), Crocodilia (jacarés e crocodilos), Aves (aves) 

e Mammalia (mamíferos) (Figura 7) (POUGH; JANIS; HEISER, 2008).  

 

 

Figura 7 - Diagrama ilustrando a relação filogenética dos tetrápodes. Os amniota compõem todas as 
espécies de répteis e aves (clados Lepidosauria, Testudines e Archosauria) e mamíferos 

 

 
Fonte: Pough, Janis e Heiser (2008), adaptação de Carniatto (2014) 
 
 

 

 Os amniota apresentam fertilização interna e o desenvolvimento de tecidos 

extraembrionários (SHENG; FOLEY, 2012). A principal característica deste grupo é 

apresentar ovos com membranas extraembrionárias: córion, alantoide, âmnio e saco 

vitelino. O córion reveste todas as membranas embrionárias, assim como o feto. O 
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alantoide armazena os resíduos provenientes do metabolismo. O âmnio circunda o 

embrião, formando um meio líquido que permite o seu crescimento. O saco vitelino 

armazena os nutrientes que são utilizados no desenvolvimento embrionário (Figura 8) 

(THOMPSON et al., 2002; STEWART; RUSSELL; THOMPSON, 2012; HICKMAN 

JR et al., 2013; ELINSON; STEWART, 2014). 

 

 

Figura 8 - Exemplo de ovo amniótico. O ovo dos amniota apresenta quatro membranas 
extraembrionárias: córion, alantoide, âmnio e saco vitelino. A casca mineralizada está 

presente em algumas espécies, como as aves e algumas espécies de lagartos 
 
 
 

 
 
 

Fonte: Hickman Jr et al., (2013), adaptação de Carniatto (2014) 
 

 

 
 

2.2.5 Estratégias reprodutivas das serpentes 

 

 

 As serpentes apresentam dois modos reprodutivos: viviparidade e oviparidade 

(ZACARIOTTI; GUIMARÃES, 2010). A oviparidade é considerada o modo 

reprodutivo primitivo, e a evolução da viviparidade ocorreu pelo menos 35 vezes entre as 

serpentes (ANDREWS; MATHIES, 2000; THOMPSON et al., 2004; HICKMAN JR et 

al., 2013). 
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 Na oviparidade, a fêmea deposita os ovos no ambiente, e o desenvolvimento 

embrionário depende do vitelo como fonte nutricional. Na viviparidade, o 

desenvolvimento fetal ocorre dentro do corpo da fêmea, onde esta sustenta o 

desenvolvimento (Figura 9). Este processo é conhecido como matrotrofia. (STEWART; 

BRASCH, 2003; POUGH; JANIS; HEISER, 2008; KARDONG, 2010). Serpentes 

vivíparas, entretanto, são consideradas placentotróficas, pois os embriões em 

desenvolvido são nutridos pela mãe via placenta (ZUG; VITT; CALDWELL, 2001). 

 

 

Figura 9 - Relações fisiológicas entre os ovos de squamata e suas estruturas anexas 
 
 
 

 
Fonte: Blackburn (1995), adaptação de Carniatto (2014) 

Legenda:  A) Viviparidade. B) Oviparidade. Em ambos os modelos reprodutivos, a membrana 
corioalantoide localiza-se no hemisfério dorsal do ovo, e o saco vitelino concentra-se no 
hemisfério ventral.  

 

 A oviparidade é o modo reprodutivo dominante entre os squamata (ANDREWS, 

1997; MURPHY et al., 2012); a evolução da oviparidade para a viviparidade foi um 

processo gradual, exigindo mudanças fisiológicas e anatômicas como o desenvolvimento 

de estruturas vasculares que permitem as trocas gasosas entre o oviduto e os fetos e a 

presença de apenas uma fina camada (“casca de ovo”) revestindo os fetos no oviduto 

(SHINE; BULL, 1979; QUALLS; ANDREWS, 1999). Entretanto, há espécies que 

apresentam ambos os modos reprodutivos, como Lacerta vivípara (STEWART; HEULIN; 

SURGET-GROBA, 2004). 

 Acredita-se que o modo reprodutivo esteja relacionado ao clima; a oviparidade 

está relacionada a climas quentes, que permitem o desenvolvimento dos embriões no 

ambiente. A viviparidade é o modo reprodutivo de muitas espécies de clima frio, onde a 
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fêmea, com os ovos mantidos no interior do corpo, consegue manter a temperatura ideal 

para o desenvolvimento embrionário. No Brasil, a viviparidade ocorre em diversas 

espécies, como na cascavel (gênero Crotalus), jararacas (gêneros Bothrops, Bothriopsis e 

Bothrocophias) e alguns boídeos (gêneros Boa, Epicrates, Eunectes e Corallus) (SHINE, 2002; 

HODGES, 2004; GARCÍA-COLLAZO et al., 2012; FRAGA et al., 2013). 

 

 

2.2.6 Placenta e placentação em serpentes 

 

 

 A placenta das serpentes e dos lagartos atua na troca de gases e no fornecimento 

de água e, em muitas espécies, permite a transferência de nutrientes entre a fêmea e os 

fetos. Nas serpentes, as placentas apresentam uma grande diversidade funcional e 

estrutural, e a morfologia placentária, assim como sua função, varia de acordo com as 

membranas envolvidas na formação da placenta (BECK, 1976; BLACKBURN; 

LORENZ, 2003). 

 Os squamata apresentam quatro categorias de placentação: placenta coriovitelina, 

onfaloplacenta, placenta onfalantoide e placenta corioalantoide (Quadro 1). Em todos os 

tipos, as placentas são compostas por tecidos maternos e tecidos fetais sobrepostos, com 

vestígios da “membrana da casca”, presente em espécies ovíparas (STEWART; 

THOMPSON, 2000; BLACKBURN; STEWART, 2011). 

 

Quadro 1 - Tipos de placentação em serpentes vivíparas 
 
 

Placenta Componentes 

Coriovitelina Membrana coriovitelina + revestimento uterino 

Corioalantoide (*) Corioalantoide + revestimento uterino 

Onfaloplacenta Onfalopleura bilaminar + revestimento uterino 

Onfalantoide (*) Onfalotoide + revestimento uterino 

 

Fonte: Blackburn e Stewart (2011) adaptação de Carniatto (2014) 

Nota: As placentações com (*) persistem até o nascimento; as demais são transitórias 

 

 A placenta coriovitelina é composta por um saco vitelino trilaminar em aposição 

ao revestimento uterino materno. A membrana coriovitelina apresenta um fino epitélio, 
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ectoderma, recobrindo a endo e a mesoderme. O tecido materno é formado por células 

epiteliais achatadas e capilares uterinos (BLACKBURN; STEWART, 2011). 

 Na placenta corioalantoide, ou alantoplacenta, há a sobreposição do 

corioalantoide sob o tecido de revestimento materno (BLACKBURN; STEWART, 

2011). Todas as serpentes vivíparas possuem uma alantoplacenta, responsável pela troca 

de gases materno-fetais (BLACKBURN, 2000). 

 A onfaloplacenta se forma através da sobreposição de uma onfalopleura bilaminar 

sob os tecidos do útero materno. Quando a membrana alantoide penetra no saco vitelino, 

cria-se um complexo denominado placenta onfalantoide (BLACKBURN; STEWART, 

2011). 

 

 

2.3 MATERIAL E MÉTODO 

 

 

 Este estudo foi desenvolvido no Laboratório de Bioquímica e Biofísica do 

Instituto Butantan e no Laboratório de Poluição Atmosférica Experimental da Faculdade 

de Medicina da Universidade de São Paulo (FM/USP). 

 Os métodos utilizados, o manuseio e a eutanásia dos animais estão de acordo com 

os princípios éticos de experimentação animal da Comissão de Ética no Uso de Animais 

da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo 

(FMVZ/USP), nº 2944/2013. 

 

 

2.3.1 Animais 

 

 

 Foi utilizada uma serpente da espécie Crotalus durissus (cascavel), fêmea e adulta, 

medindo 108 cm e pesando 951 g, mantida em cativeiro no Laboratório de Herpetologia 

do Instituto Butantan, alojada individualmente em caixa própria e com livre acesso à 

água. Foram utilizados cinco fetos, com comprimento médio de 21,48 cm (Quadro 2). 

 Trata-se de uma espécie de difícil obtenção e, portanto, utilizamos apenas os fetos 

provenientes desta fêmea. Os fetos foram divididos e utilizados para o estudo histológico 
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das membranas fetais e cordão umbilical e para a caracterização das células do saco 

vitelino. 

 

Quadro 2 - Medidas dos fetos de Crotalus durissus utilizados nesta pesquisa  

 

Fetos Comprimento 

01 21,5 cm 

02 21 cm 

03 22 cm 

04 21,7 cm 

05 21,2 cm 

 

 

2.3.2 Coleta do material 

 

 

 A serpente foi tranquilizada por meio de uma câmara contendo dióxido de 

carbono (CO2), causando depressão direta do córtex cerebral. Em seguida, realizou-se a 

eutanásia através do fármaco Tiopental 30-100mg/kg, intracelomático. Como medida de 

segurança, avaliou-se a efetividade do procedimento, verificando a ausência de 

batimentos cardíacos, aguardando 30 minutos. 

 Para a remoção das placentas, a serpente foi posicionada em decúbito dorsal e, na 

região abdominal, foi realizada uma incisão no ventre, da base do pescoço à cloaca. A 

pele foi removida e os músculos abdominais rebatidos para expor o oviduto (Figura 10 A 

e B). Os fetos foram removidos juntamente com as membranas fetais e fixados em 

solução de formaldeído a 10% para o estudo histológico (Figura 10 C e D).  
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Figura 10 - Etapas da coleta dos fetos e membranas fetais da serpente Crotalus durissus para o estudo 

histológico 

 

 

 

Fonte: Carniatto (2014) 

Legenda:   Em A, observamos a abertura da cavidade abdominal e medição dos sacos gestacionais. Em B, 

os ovidutos repletos de sacos gestacionais. Em C, observa-se um saco gestacional isolado ainda 

envolto pela parede do oviduto (pinça) Em D, o mesmo feto já removido do oviduto, no qual 
se destaca o proeminente saco vitelino (estrutura rósea). 

 

 

2.3.3 Estudo histológico 

  

 

 Após o período de fixação os fetos foram dissecados e separados das membranas 

fetais para o processamento microscópico e estudo histológico (Figura 11). As 

membranas fetais, o saco vitelino e o cordão umbilical foram avaliados 

macroscopicamente e amostrados para inclusão em parafina. Para a inclusão as amostras 

foram desidratadas em uma série crescente de etanóis, de 70 a 100%, e diafanizado em 

xilol. Em seguida, foram imersas em uma mistura 1:1 de xilol e parafina por 45 minutos 

a 60 graus e por mais 45 minutos a 60 graus em parafina pura. Em seguida, o material foi 

incluído em parafina seguindo orientações pré-definidas para cada segmento. Os cortes 

de 5µm foram feitos em micrótomo automático (LEICA RM 2125RT) e corados por 
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hematoxilina-eosina e pelo Picrossiruius red para caracterização das fibras do sistema 

colágeno (MONTES; JUNQUEIRA, 1991).  

 

 

Figura 11 - Dissecção das membranas fetais de um feto de Crotalus durissus fixado em solução de 

formaldeído 10%. As diferentes regiões das membranas fetais foram numeradas para sua 
caracterização histológica 

 

 

Fonte: Carniatto (2014) 

 

 

2.3.4 Método Picrossirius red 

 

 

 O sirius red é um corante muito utilizado para marcação histoquímica de fibras do 

sistema colágeno em cortes de tecido (MONTES et al., 1984). Os cortes histológicos, 

após a desparafinização, foram corados durante uma hora em solução 0,1% de Sirius red 

em acido pícrico aquoso saturado, lavados em água corrente por 2 minutos e 

contracorados com Hematoxilina de Harris por 6 minutos. Em seguida, foram 

novamente lavados e montados.  
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2.4. RESULTADOS 

 

 

 A placenta das serpentes sofre mudanças significantes durante a gestação, pois os 

componentes celulares modificam-se de acordo com a necessidade do embrião/feto. 

 Poucos são os estudos que avaliaram e descreveram o desenvolvimento das 

membranas fetais em serpentes vivíparas. Na literatura há disponível descrições para 8 

espécies representantes de 3 famílias. O padrão de desenvolvimento descrito nos estudos 

é consistente entre as espécies, sendo a única semelhança entre répteis vivíparos e 

ovíparos o desenvolvimento do saco vitelino. 

 Cinco membranas formam-se durante o desenvolvimento embrionário, âmnio, 

corioalantoide, onfalo-alantoide, membrana coriovitelina e onfalopleura bilaminar,  

sendo que as quatro últimas contribuem para a formação da placenta.  

 Neste estudo avaliamos as membranas fetais e o cordão umbilical de fetos de 

Crotalus durissus no estágio 35 de desenvolvimento (ZEHR, 1962). 

 

 

2.4.1 Oviduto 

 

 

 A parede do oviduto, neste estágio da gestação, apresenta-se como uma estrutura 

muito delgada constituída por um epitélio de camada única de células cuboidais que 

repousa sobre uma lamina própria constituída por tecido conjuntivo frouxo e ricamente 

vascularizada (Figura 12 A). Não foram observadas glândulas na lamina própria.  

Abaixo da mucosa encontram-se duas camadas musculares lisas, sendo uma disposta 

longitudinalmente e a outra circularmente. Em certas regiões a mucosa do oviduto 

apresenta projeções semelhantes à vilos. A avaliação das fibras do sistema colágeno 

mostra que estas projeções são sustentadas por eixos de fibras colágenas que também 

permeiam em menor densidade da lamina própria (Figura 12 B e C).  
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Figura 12 - Estrutura microscópica do oviduto de fêmeas de Crotalus durissus no estágio 35 da gestação/ 

desenvolvimento embrionário   
 

 
 

 
 

Fonte: Carniatto (2014) 

Legenda: A) Delgada parede do oviduto evidenciando suas projeções e o epitélio cuboide. Coloração 

hematoxilina-eosina, aumento 40x.  B) Fotomicrografia de pequeno aumento da parede do 
oviduto na região do polo embrionário, evidenciando as camadas musculares (*) e a lâmina 

própria (LP) ricamente vascularizada (seta). Coloração hematoxilina-eosina, aumento 10x. C) 
Fotomicrografia da parede do oviduto corada pelo método Picrossirius red evidenciando as 
fibras do sistema colágeno. Aumento 20x 

 

 

2.4.2 Saco vitelino  

 

 

 O saco vitelino, neste estágio gestacional, mostra-se como uma estrutura 

proeminente, constituída pelo vitelo (Figura 13 A). A face voltada para o feto mostra-se 

revestida por um epitélio de células colunares grandes com núcleo posicionado 

basalmente. Estas células apresentam muitos grânulos eosinófilicos (Figura 13 B). Já o 

revestimento epitelial nas regiões opostas ao feto mostra-se constituído por células 

escamosas sob o qual há uma rica vascularização capilar (Figura 13 C). O vitelo é 

constituído basicamente por depósitos celulares ricos em proteína e muito eosinofílicos. 
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A distribuição do vitelo parece apresentar uma organização em forma de “cachos de 

uvas” sendo os ramos constituídos por trabéculas de células que trazem consigo vasos 

sanguíneos (Figura 13 D e E). 

 

 

Figura 13 - Estrutura microscópica do saco vitelino em fetos de Crotalus durissus no estágio 35 da 

gestação/desenvolvimento embrionário  
 

 

Fonte: Carniatto (2014) 

Legenda: A) Saco vitelino (SV), feto (F), coloração hematoxilina-eosina, aumento 10x. B) Fotomicrografia 
de maior aumento do epitélio de revestimento da face voltada para o feto do saco vitelino. A seta indica as 
células colunares do epitélio repletas de grânulos citoplasmáticos eosinofílicos. Coloração hematoxilina-

eosina, aumento 40x. C) Fotomicrografia de maior aumento do epitélio de revestimento da face oposta ao 
feto do saco vitelino. Nesta região o saco vitelino é revestido por um epitélio pavimentoso sob o qual uma 

extensa rede de capilares se distribui. Coloração hematoxilina-eosina, aumento 40x.  D e E) Estrutura da 

organização do vitelo no saco vitelino. Os grânulos de distribuem em forma de “cachos de uva” e são 
sustentadas por trabéculas de tecido mesodérmico vascularizado (seta). Coloração hematoxilina-eosina, 
aumentos de 20 e 40x 
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2.4.3 Cordão umbilical 

 

 

 Assim como nos demais amniotas, nas serpentes o cordão umbilical faz a ligação 

entre os tecidos maternos e o feto. O cordão umbilical é constituído por duas artérias (A) 

e uma veia (V) e o ducto alantoide (DA), envoltos por um tecido mucoide 

(mesenquimal). Neste estágio do desenvolvimento ainda podem ser observados outros 

vasos que, segundo Almeida-Santos (2005) representam vasos vitelínicos (artéria, AV e 

veia, VV) (Figura 14). O fragmento do cordão avaliado neste estudo corresponde à região 

central de sua extensão. 

 

Figura 14 - Estrutura microscópica do cordão umbilical de fetos de Crotalus durissus no estágio 35 da 

gestação/desenvolvimento embrionário  

 

 

Fonte: Carniatto (2014) 

Legenda:  V, veia alantoidiana; A, artéria alantoidiana;  VV, veia vitelínica; AV, artéria vitelínica; M, 
mesênquima (tecido mucoide); DA, ducto alantoidiano. Coloração hematoxilina-eosina, 
aumento 20x 

 

 

2.4.4 Placenta corio-alantoidiana 

 

 

 A placenta coriovitelina no estágio de desenvolvimento 35 (ZEHR, 1962) em 

Crotalus durissus é constituída pela aposição do epitélio de revestimento do oviduto com a 
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membrana corio-alantoidina que recobre o hemisfério embrionário do “ovo”. Estas se 

interdigitam sutilmente e separando a membrana corio-alantoidinana e o revestimento do 

oviduto está um remanescente da casca do ovo, chamada de membrana da casca. Esta 

estrutura é extremamente delgada e parece ser continua por toda extensão onde há 

interação entre os tecidos maternos e fetais (Figura 15 A). A membrana corio-alantoidina 

é extremamente vascularizada por vasos de maior e menor calibre. Devido ao 

processamento histológico estas estruturas separam-se, porém, segundo estudos prévios, 

e mesmo durante a observação macroscópica notamos que elas estão em íntima 

aposição. 

 Quando avaliada a distribuição das fibras do sistema colágeno na placenta corio-

alantoidina observamos que as fibras se distribuem irregularmente formando arcabouços 

de sustentação para os vasos e conferindo maior resistência nas regiões próximas a 

superfície logo abaixo do epitélio coriônico (Figura 15). 

 

 
Figura 15 - Estrutura microscópica da membrana corio-alantoidiana de fêmeas de Crotalus durissus no 

estágio 35 da gestação/ desenvolvimento embrionário  
 

 

 
 

Fonte: Carniatto (2014) 
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Legenda:  A) Estrutura da membrana em menor aumento, a seta indica a membrana da casca e abaixo dela 

está o epitélio coriônico e o lantíde ricamente vascularizado (*). Coloração hematoxilina-eosina, 

aumento 10x. B) Membrana corio-alantoidiana corada pelo método Picrossirius red (PSH) para 
evidenciar as fibras do sistema colágeno (coradas em vermelho), onde se observa que estas fibras 

formam o arcabouço de sustentação do tecido alantoidiano e de seus vasos. C) Fotomicrografia 

de maior aumento também corada pelo (PSH) na qual se observa a organização da parede dos 
vasos alantoidianos (seta preta). Nos vasos menores não são observadas fibras colágenas (seta 
verde). Aumento de 40x 

 

 

2.5 DISCUSSÃO 

 

 

 A cascavel Crotalus durissus, assim como Bothrops alternatus, B. erythromelas, B. 

jararaca, B. jararacassu, B. leucurus, B. moojeni, B. pauloensis e B. neuwidi, é vivípara (LIRA-

DA-SILVA et al., 1994; MARQUES; KASPEROVICZUS; ALMEIDA-SANTOS, 2013; 

SILVA et al., 2013; BARROS; ROJAS; ALMEIDA-SANTOS, 2014). A viviparidade é a 

estratégia reprodutiva da maioria dos viperídeos brasileiros, com exceção de Lachesis 

muta, surucucu, espécie ovípara (PIZZATTO; ALMEIDA-SANTOS; MARQUES, 2006; 

SOUZA, 2007). 

 Em Squamata, a mudança da oviparidade para viviparidade evoluiu relativamente 

rápido através de modificações estruturais e funcionais na anatomia reprodutiva das 

espécies (BLACKBURN; FLEMMING, 2010), e estudos recentes investigam as pressões 

seletivas responsáveis por esta mudança (SHINE; THOMPSON, 2006).  

 Em C. durissus, o oviduto é dividido em infundíbulo, útero e vagina. Os fetos estão 

dispostos em ambos os úteros, direito e esquerdo, separados por constrições, isolando os 

embriões, mesmo padrão encontrado em outros estudos (LANGLADA; SANTOS; 

FERREIRA, 1994; ALMEIDA-SANTOS; ORSI, 2002). Foram observados fetos em 

diferentes estágios de desenvolvimento, e ovos não fecundados, ao contrário do que é 

visto em fêmeas do lagarto Sphenomorphus quoyii, onde fêmeas capturadas na natureza, 

no mesmo período do ano, apresentam fetos com aproximadamente o mesmo estagio de 

gestação (THOMPSON, 1981). 

 Encontramos, em fetos de C. durissus, os quatro anexos embrionários dos amniota: 

córion, alantoide, âmnio e saco vitelino. Como em mamíferos vivíparos, as membranas 

fetais de C. durissus interagem com os tecidos uterinos para desenvolver uma placenta 
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responsável pela adesão do feto no útero, permitindo trocas gasosas e o transporte de 

água e nutrientes (DYKE; BRANDLEY; THOMPSON, 2014). 

 Em estágios finais do desenvolvimento gestacional, os fetos estudados 

apresentaram uma membrana corioalantoide, de coloração pálida, que reveste o feto e as 

demais membranas fetais. Esta membrana é a fusão do córion com o alantoide, através 

do contato da lâmina distal do alantoide com a superfície interna do córion, onde o 

alantoide envolve o saco amniótico e a superfície dorsal do saco vitelino, formando uma 

extensa membrana corioalantoide. Este padrão corrobora com outros trabalhos 

(BLACKBURN, 1993; ALMEIDA-SANTOS; ORSI; MIGLINO, 2003). A membrana 

corioalantoide também está presente em outras espécies de Squamata, como nos lagartos 

Mabuya heathi (BLACKBURN; VITT, 2002), Lacerta vivipara (STEWART; HEULIN; 

SURGET-GROBA, 2004), Sceloporus aeneus (CASTAÑOS et al., 2009) e Eulamprus quoyii 

(MURPHY et al., 2012). 

 Após a remoção da membrana corioalantoide, os fetos são revestidos pelo âmnio. 

O saco vitelino é o anexo embrionário mais interno, e seu conteúdo é abundante mesmo 

em fetos em avançado estágio gestacional. 

 Em Crotalus durissus, o saco vitelino permanece durante todo o desenvolvimento 

fetal, ao contrário do que é descrito em mamíferos (preguiça Bradypus variegatus, 

AMORIN et al., 2003; HILDEBRAND; GOSLOW, 2006; búfalos Bubalus bubalis, 

MORINI et al., 2008). Comparado a lagartos vivíparos, serpentes vivíparas fornecem 

mais nutrição para o desenvolvimento embrionário via saco vitelino (BLACKBURN et 

al., 2009), o que possivelmente explica sua permanência em todo o desenvolvimento 

fetal. Em C. durissus, o saco vitelino é uma membrana altamente vascularizada, assim 

como na serpente Pantherophis guttatus (ELINSON; STEWART, 2014).  

 Em contato com a membrana externa do saco vitelino há o vestígio de uma 

membrana da casca, estrutura também encontrada em outras espécies de répteis 

vivíparos (BLACKBURN; FLEMMING, 2010) e em Eulamprus quoyii (MURPHY et al., 

2012). 

 A retenção do conteúdo vitelino em filhotes recém-nascidos ou recém-eclodidos 

também ocorre em diversas espécies de répteis como nas tartarugas Caretta caretta 

(BILLETT et al., 1992); Trachemys dorbignyi (MOLINA; GOMES, 1998); Emydura 

macquarii (THOMPSON et al., 1999), Trachemys scripta elegans (ROSSI; LOVATO; 

HÖFLING, 2006), no jacaré Alligator sinensis (LIU, 2013) e no lagarto Mabuya mabouya 
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(JEREZ; RAMÍREZ-PINILLA, 2001). O conteúdo vitelino, mesmo que residual, 

também está presente após a eclosão em pintos (PEDROSO et al., 2006; DYCE; SACK; 

WENSING, 2010) e em gansos (YANG et al., 2009; SHENG, 2010). 

 Todos os fetos analisados apresentaram um cordão umbilical, conectando o feto 

às membranas fetais da fêmea. Em estudo histológico, notou-se que o cordão é altamente 

vascularizado, permitindo trocas de nutrientes e gases entre os tecidos maternos e fetais, 

como ocorre em Thamnophis sirtalis sirtalis (ZEHR, 1962) e Storeria dekayi (BLACKBURN 

et al., 2009). 

 

 

2.6 CONSIDERAÇÕES 

 

 

 Em estágios avançados de gestação, a parede do oviduto de Crotalus durissus 

apresenta-se como uma estrutura delgada, composta por um epitélio com células 

cuboidais, repousando em uma lâmina própria constituída por tecido conjuntivo. 

 

 A mucosa do oviduto de Crotalus durissus apresenta regiões com projeções 

semelhantes à vilos, sustentados por eixos de fibras colágenas. 

 

 Em estágios avançados de gestação, a face voltada para o feto do saco vitelino 

está revestida por um epitélio de células colunares grandes com núcleo posicionado 

basalmente, apresentando grânulos eosinófilicos. 

 

 O conteúdo vitelino é, basicamente, constituído por depósitos celulares ricos em 

proteína e muitos eosinofílicos. A distribuição do vitelo parece apresentar uma 

organização em forma de “cachos de uvas” sendo os ramos constituídos por trabéculas 

de células que trazem consigo vasos sanguíneos. 

 

 Em fetos de Crotalus durissus, o cordão umbilical promove a conexão entre os 

tecidos maternos e os fetos, sendo uma estrutura ricamente vascularizada. 
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 Em estágios gestacionais avançados, a placenta de Crotalus durissus é constituída 

pela aposição do epitélio de revestimento do oviduto com a membrana corio-alantoidina 

que recobre o hemisfério embrionário do “ovo”. Estas se interdigitam sutilmente e, 

separando a membrana corio-alantoidinana e o revestimento do oviduto, está um 

remanescente da casca do ovo, chamada de membrana da casca. 

 

 A membrana corio-alantoidina da espécie estudada é extremamente vascularizada 

por vasos de maior e menor calibre. 

 

 Quando avaliada a distribuição das fibras do sistema colágeno na placenta corio-

alantoidina observamos que as fibras se distribuem irregularmente formando arcabouços 

de sustentação para os vasos e conferindo maior resistência nas regiões próximas a 

superfície logo abaixo do epitélio coriônico. 
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