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RESUMO 

 

MUNIZ-DA-SILVA, D. F. Reprodução em crotalíneos: Uterine Muscular Twisting in 
vivo. [Reproduction in pitvipers: Uterine Muscular Twisting in vivo]. 2016. 75 f. Tese 
(Doutorado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. 
 

 

Algumas serpentes necessitam obrigatoriamente estocar espermatozoides nos 

ovidutos para que os oócitos sejam fecundados, isso porque nessas espécies o 

período de cópula é distinto do período de ovulação. Em geral essa estocagem ocorre 

em receptáculos de estocagem encontrados na região infundibular. Em Crotalíneos a 

estocagem tem sido descrita como ocorrendo na região caudal dos ovidutos (junção 

útero-vaginal) em uma estrutura chamada de Uterine Muscular Twisting (UMT). Essa 

estrutura tem sido descrita como um twisting que se forma após a cópula e permanece 

presente até o momento da ovulação. Aqui demonstramos que a UMT não é formado 

por uma torção (twist) do oviduto e sim por uma helicoide formada pelas camadas 

internas da junção útero-vaginal. A UMT está presente em fêmeas ao longo de todo o 

ano, e não somente no período pós-cópula. Nós observamos que a UMT tem 

diferentes graus de formação, podendo ser forte, fraca ou ausente. A UMT forte é 

encontrada no periodo reprodutivo da fêmea (outono e inverno austrais) e está 

presente independentemente de haver espermatozoides nessa região. A UMT fraca é 

encontrada em todas as fêmeas maduras fora do período reprodutivo. Já a ausencia 

de UMT é encontrada nas fêmeas prenhes e nas imaturas. Nossos resultados 

mostram que a UMT é formada mesmo em fêmeas ovariectomizadas com níveis 

basais de estradiol e que a progesterona é responsável pelo relaxamento da 

musculatura lisa do oviduto tornando a UMT ausente nas fêmeas.  
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ABSTRACT 

 

MUNIZ-DA-SILVA, D. F. Reproduction in pitvipers: Uterine Muscular Twisting in 
vivo. [Reprodução em crotalíneos: Uterine Muscular Twisting in vivo]. 2016. 75 f. Tese 
(Doutorado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. 
 

 

Some snakes need must store sperm in the oviduct so that the oocytes are fertilized, 

that because these species the mating period is distinct from ovulation period. Usually 

this occurs in receptacles found in the infundibular region. In pitvipers the storage has 

been described as occurring in the caudal region of oviduct (uterus-vaginal junction) in 

a structure named Uterine Muscular Twisting (UMT). This structure has been 

described as a twisting formed after mating and remains present until the time of 

ovulation. Here we demonstrate that the UMT is not formed by a twist (rotation around 

its own axis) of the oviduct but by a helicoid formed by the inner layers of the uterus-

vaginal junction. The UMT is present in females throughout the whole year, not only in 

the post-copulation period. We note that the UMT has different degrees of shaping, 

can be strong, weak or absent. Strong UMT is found in the female reproductive period 

(austral autumn and winter) and is present regardless of whether sperm cells in this 

region. Weak UMT is found in all mature females outside the breeding season. Already 

the absence of UMT is found in pregnant females and the immature ones. Our results 

show that the UMT is formed even in ovariectomized with basal levels of estradiol and 

progesterone is responsible for relaxation of smooth muscle of the oviduct making 

UMT absent in females. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Em 1943, Ludwig e Rahn identificaram uma região torcida na porção anterior 

(cranial) da vagina, que na realidade trata-se da junção útero-vaginal, com grande 

concentração de espermatozoides em relação ao resto do oviduto em Crotalus viridis 

viridis. Esses autores relataram esse local como sendo uma região de estocagem de 

espermatozoides e devido a aparência enrolada dessa estrutura os autores a 

chamaram de “coiled tube”. 

Em 1982, Nilson e Andrén identificaram uma região torcida (convoluted) no 

útero posterior de Vipera berus que provavelmente trata-se da mesma estrutura 

observada por Ludwig e Rahn (1943), no entanto esses autores atribuem a essa 

estrutura a função de um “plug copulatório”, uma formação que dificultaria a 

inseminação de uma fêmea recém inseminada, por outros machos. Já Stille, Madsen 

e Niklasson (1986), sugerem que essa torção em Vipera berus tem a função de evitar 

o escorrimento do sêmen após a cópula. 

Em 1997 Almeida-Santos e Salomão encontraram essa mesma estrutura em 

Crotalus durissus e observaram que algumas fêmeas apresentavam a torção, 

enquanto que outras não, concluíram também, que não se tratava de uma condição 

permanente, e sim, de uma estrutura sazonal, que estaria presente apenas no período 

que compreende o intervalo entre pós-cópula e a ovulação, tratando-se 

provavelmente de uma região de estocagem de espermatozoides. Almeida-Santos e 

Salomão, em 2002, denominaram essa estrutura de Uterine Muscular Twisting, e a 

sigla UMT passou a ser amplamente utilizada para relatar a existência dessa torção 

em outros crotalíneos (e. g. ALMEIDA-SANTOS; SALOMÃO, 2002; ALMEIDA-

SANTOS, 2005; BARROS; SUEIRO; ALMEIDA-SANTOS, 2012; BARROS; ROJAS; 

ALMEIDA-SANTOS, 2014a,b). 

A espécie Crotalus durissus é um ótimo modelo experimental para o estudo 

da UMT, observado em viperídeos, por ser uma espécie com o ciclo reprodutivo já 

bem descrito na literatura (e. g. ALMEIDA-SANTOS; SALOMÃO, 1997, 2002; 

SALOMÃO; ALMEIDA-SANTOS, 2002; ALMEIDA-SANTOS et al., 2004).  

Sabe-se que os machos de Crotalus durissus possuem um padrão reprodutivo 

anual, onde a espermatogênese tem início na primavera e o pico de produção dos 

gametas ocorre no verão (SALOMÃO; ALMEIDA-SANTOS, 2002). Como o período 



 

de cópula da espécie ocorre no outono, os machos estocam os espermatozoides 

produzidos durante o verão nos ductos deferentes até o momento da cópula, no 

outono (ALMEIDA-SANTOS et al., 2004).  

Durante o período de cópula as fêmeas iniciam a vitelogênese (SALOMÃO; 

ALMEIDA-SANTOS, 2002), que é o processo de deposito de vitelo nos folículos 

(HO,1991). Esse processo ocorre do outono ao inverno, e ao final da vitelogênese 

ocorre a ovulação, na primavera (SALOMÃO; ALMEIDA-SANTOS, 2002).  

Durante esse período de desenvolvimento folicular, os espermatozoides que 

foram depositados no oviduto da fêmea, pelo macho durante a cópula, permanecerão 

estocados na porção caudal do útero por meio da UMT (ALMEIDA-SANTOS; 

SALOMÃO, 1997, 2002). A estocagem de espermatozoides no sistema reprodutor 

feminino se faz necessária uma vez que o acasalamento e a ovulação, na espécie, 

ocorrem em períodos distintos do ciclo reprodutivo (SCHUETT, 1992).  

Após a fecundação começa o desenvolvimento dos embriões. Nas fêmeas de 

Crotalus durissus, esse desenvolvimento ocorre do final da primavera ao verão, 

finalizando o ciclo reprodutivo dessa espécie (ALMEIDA-SANTOS; ORSI, 2002).  

Após a parturição, as fêmeas entram em um período de quiescência folicular 

e darão início a um novo ciclo ovariano no outono do ano seguinte. Diferentemente 

dos machos, o desenvolvimento dos gametas nas fêmeas se dá a cada dois anos, 

caracterizando um ciclo bienal (ALMEIDA-SANTOS; SALOMÃO, 2002; ALMEIDA-

SANTOS; ORSI, 2002). 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSÃO 

 

A UMT possui uma falsa aparência de twisting, no entanto, é um tubo 

helicoidal formado apenas internamente. A melhor maneira de identificar essa 

estrutura é através de um corte sagital no plano mediano da junção útero-vaginal. É 

uma estrutura ontogenética só aparecendo na fase adulta das fêmeas, apenas fêmeas 

sexualmente maduras possuem UMT. Durante a época reprodutiva a UMT é mais 

forte, sendo formado por uma helicoide de hélice longa. Fêmeas ovariectomizadas 

apresentando níveis basais de estradiol continuam apresentando UMT na junção 

útero-vaginal. A ovulação não é capaz de relaxar a UMT, no entanto fêmeas prenhes 

a partir do segundo terço de gestação não apresentam UMT. Níveis altos de 

progesterona sérica são capazes de relaxar a UMT. 
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