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RESUMO 
 

Os quatis (Nasua nasua, Linnaeus 1766), que pertencem a família Procyonidae, são os 

carnívoros sul-americanos mais encontrados nas florestas deste continente e considerados 

importantes dispersores de sementes no ambiente. Apesar da sua importância para a natureza, 

os estudos morfológicos envolvendo o N. nasua são escassos. As doenças do sistema 

reprodutor são frequentes na medicina veterinária e o insucesso reprodutivo limita a 

propagação de espécies selvagens. Dessa forma, para reconhecer as alterações patológicas e 

intervir em favor da vida de uma espécie, é importante conhecer o padrão normal e saudável 

do seu organismo, situação possível somente a partir do estabelecimento dos padrões 

morfológicos. Sendo assim, com este estudo objetivou-se obter dados histológicos acerca de 

órgãos do sistema reprodutor feminino e das glândulas mamárias de quatis. Adicionalmente, 

considerando que, ao nosso conhecimento, até o momento, a identificação de uma próstata e, 

consequentemente, sua descrição histológica em fêmeas são inexistentes, também buscou-se a 

sua identificação. Para tanto, foram utilizadas duas fêmeas adultas de N. nasua, cedidas pelo 

CETAS/IBAMA-GO (nº licença 98/2011). Após a eutanásia, os animais tiveram seus tecidos 

fixados e órgãos coletados, lavados, desidratados, clarificados e incluídos sendo, 

posteriormente, seccionados a 5µm em micrótomo rotativo manual. Para os estudos, foram 

utilizadas as técnicas histoquímicas de hematoxilina-eosina (HE), reticulina de Gömöri, 

resorcina, picrossirius e ácido periódico de Schiff (P.A.S.) bem como algumas técnicas de 

imunohistoquímica (ERα, PCNA e p63). Os resultados geraram a redação de três artigos 

científicos. No primeiro, intitulado MORPHOLOGICAL CHARACTERIZATION OF 

COATI (Nasua nasua) FEMALE PROSTATE (SKENE’S PARAURETHRAL GLANDS), é 

relatada a presença da glândula prostática nas duas fêmeas de quatis. Foram observadas 

conexão entre os segmentos proximal e distal da uretra e vagina, com compartilhamento da 

mesma túnica submucosa e muscular. Na mucosa uretral foram observados ductos e alvéolos 

prostáticos, bem como grandes canais vasculares, semelhantes ao stratum spongiosum da 

uretra masculina. Várias características morfológicas demonstraram elevada similaridade com 

as glândulas da próstata feminina humana. No segundo artigo, intitulado ASPECTOS 

HISTOLÓGICOS DE ÓRGÃOS DO SISTEMA REPRODUTOR FEMININO DE QUATI 

(Nasua nasua, LINNAEUS 1766) foi observado que, de forma geral, o N. nasua possui 

constituição histológica semelhante à de outras fêmeas domésticas, especialmente aos 

carnívoros domésticos. Além disso, a estrutura histológica do ovário (sem folículo pré-

ovulatório), útero (pequeno comprimento e o diâmetro das glândulas uterinas) e vagina 

(epitélio estratificado pavimentoso) permitiram inferir que os quatis em questão estavam fora 

da fase reprodutiva. No terceiro artigo, intitulado ASPECTOS HISTOLÓGICOS DA 

GLÂNDULA MAMÁRIA DE QUATI (Nasua nasua, LINNAEUS 1766), verificou-se que as 

glândulas mamárias de fêmeas de Nasua nasua assemelham-se quanto as características 

morfológicas aos animais domésticos e ao Procyon cancrivoruss, entretanto diferem em 

número, no que diz respeito aos carnívoros domésticos. Considerando que estudos 

morfológicos em animais silvestres são escassos, acreditamos que estes trabalhos possam ser 

úteis no entendimento do processo reprodutivo desta espécie bem como em possíveis 

intervenções clínico-patológicas e cirúrgicas tanto na referida espécie como em outros 

procionídeos. O estudo foi realizado após submissão e aprovação pelo Conselho de Ética em 

pesquisa da Universidade Federal de Goiás. 

 

Palavras-chave: Animais silvestres, glândulas parauretrais, histologia, Procyonidae, próstata 

feminina, reprodução. 
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ABSTRACT 
 

Coatis (Nasua Nasua, Linnaeus 1766) that belong to Procyonidae family, are considered the 

most commom South American carnivores and as an important seeds dispersers. Despite its 

unquestionable importance for nature there are still few morphological studies involving N. 

nasua. Reproductive system diseases are common issues in the veterinary medicine and 

unsuccessful reproduction restricts the maintenance of wild species. In order to recognize 

pathological changes and also intervene in the favor of the health of some species it is 

important to be aware about the normal and healthy pattern of through the establishment of 

morphological patterns. Thus, the aim of this study was to provide histological data of organs 

that make up female reproductive system and mammary glands. Furthermore, considering that 

the identification and histological description of female prostate are still absent we also aimed 

to characterize it. It was used in this study two adult females of N. Nasua donated by 

CETAS/IBAMA-GO (License No. 98/2011). After euthanasia animal tissues were fixed and 

their organs collected, washed, dehydrated, clarified and embedded in Paraplast being 

subsequently sectioned at 5μm in manual rotary microtome. Imunohistochemical markers for 

ERα, PCNA and p63 and histochemical techniques such as Hematoxylin-Eosin, Gömöri 

Reticulin, Resorcin, Picrossirius and PAS (Periodic Acid Schiff) were performed. This study 

generated three scientific articles. The first one titled MORPHOLOGICAL 

CHARACTERIZATION OF COATI (Nasua Nasua) FEMALE PROSTATE (Skene's 

paraurethral glands) identified the presence of the prostate glands in female coatis. A 

connection between the proximal and distal segments of the urethra and vagina sharing the 

same submucosa and muscularis was identified. Mucosa in urethral prostatic ducts and alveoli 

were also observed as well as a big vascular channels similar to stratum spongiosum of 

masculine urethra. Several morphological characteristics showed a high similarity to the 

human female prostate gland. The second article titled HISTOLOGICAL ASPECTS OF 

ORGANS OF FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM OF COATI (Nasua Nasua, Linnaeus 

1766) showed that in general, N. Nasua has a similar histological constitution of other 

domestic females, especially for domestic carnivores. Moreover, ovary (without pre ovulatory 

follicle), uterus (small length and diameter of the uterine glands), and vagina (stratified 

squamous epithelium) showed that these coatis were not in its reproductive phase. The third 

one titled HISTOLOGICAL ASPECTS OF MAMMARY GLAND OF COATI (Nasua 

Nasua, Linnaeus 1766) showed that mammary glands of female Nasua Nasua are similar the 

morphological characteristics to domestic animals and Procyon cancrivorus, but differ in 

number with regard to domestic carnivores. Whereas morphological studies in wild animals 

are scarce, we believe these studies may assist future research or clinical-pathologic 

interventions and surgeries, in coati species and in other procionids. The study was conducted 

after submission and approval by the Ethical Committee of the Federal University of Goias. 

Keywords: Female prostate, histology, paraurethral glands, Procyonidae, reproduction, wild 

animals. 



CAPÍTULO 1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

1. Introdução 

A histologia veterinária é um ramo da medicina veterinária que serve como base 

para diversas áreas, em especial à patologia, clínica e até mesmo à cirurgia. Apesar de o 

conhecimento histológico dos animais domésticos estar bem estabelecido, o mesmo não 

ocorre com os animais silvestres, dos quais pouco se conhece e muito ainda deve ser 

pesquisado e descrito. 

A ecologia, o manejo, a reprodução e as patologias que acometem os animais 

silvestres são alvo de diversos estudos e possuem um relevante papel nas pesquisas 

científicas. Neste aspecto, se destaca o crescente número de artigos sobre os quatis (Nasua 

nasua). 

Muitas espécies silvestres têm sofrido redução populacional e já são classificadas 

como em risco ou ameaçadas de extinção em determinadas regiões do Brasil e do mundo. No 

caso do N. nasua, a escassez de estudos populacionais em seu ambiente natural tem levado a 

uma severa subestimação dos problemas ecológicos e declínio da espécie, em números, na 

América do Sul. 

As principais causas de redução na população desta espécie estão ligadas ao 

comércio, a caça não regulamentada e a destruição de seus habitats e esses problemas acabam 

por ameaçar as populações de N. nasua no Uruguai, Paraguai, Bolívia, Argentina, Venezuela 

e Brasil. No Uruguai, esta espécie já é protegida de acordo com o Anexo III da Convenção 

sobre Comércio Internacional das Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção 

(CITIES)
1
. No Brasil, apesar de sua ampla distribuição geográfica e relativa abundância, esta 

espécie já está classificada como vulnerável na Região Sul (Rio Grande do Sul) do país
2
. 

Apesar de ser uma espécie com grande importância para a biodiversidade, o N. 

nasua não tem sido alvo de estudos na mesma dimensão especialmente quando são 

considerados os estudos relacionados aos aspectos mais intrínsecos, como os morfológicos. 

Estudos da morfologia do N. nasua são de fundamental importância principalmente para a 

compreensão de sua constituição interna, construindo uma base para o entendimento da 

fisiologia e de processos patológicos. A compreensão da constituição interna de qualquer 

espécie animal é de fundamental importância para a intervenção humana ao seu favor. 

Nos últimos anos, o perfil de atendimentos em hospitais e clínicas veterinárias 

também tem sofrido alteração e na rotina clínico-cirúrgica é cada vez mais frequente o 

atendimento das espécies silvestres. Com a escassez de conhecimento morfológico dessas 
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espécies, surge a necessidade cada vez mais intensa de estudos e pesquisas nestas áreas, a fim 

de contribuir com a qualidade e a especificidade dos atendimentos, procedimentos e 

tratamentos a serem instituídos, para que um melhor prognóstico possa ser dado a esses 

animais. Como afirma Feitosa
3
, o conhecimento das características anatômicas e fisiológicas 

de um animal silvestre é parte do primeiro passo para a realização de um exame semiológico. 

Do ponto de vista evolucionário, a manutenção de uma determinada espécie 

depende de um mecanismo de perpetuação eficaz que, por sua vez, depende de estratégias 

reprodutivas que funcionem. Nos mamíferos domésticos e selvagens, o sucesso reprodutivo 

depende do funcionamento adequado do sistema reprodutivo
4
. 

Os estudos sobre o sistema reprodutor masculino em N. nasua são escassos. Essa 

situação se acentua, principalmente quando consideramos um estudo mais detalhado de 

estruturas como a próstata. Franciolli et al.
5
 descrevem a morfologia do sistema genital 

masculino do quati, no entanto, no que se refere à próstata, ela é descrita de forma rápida e 

superficial, abrindo lacunas para que um estudo mais detalhado seja desenvolvido. 

A próstata, apesar de ser uma glândula habitualmente descrita em machos das 

espécies domésticas
6,7

, já foi descrita em fêmeas de diversas espécies, incluindo mulheres
8,9,10

 

e roedores
11-16

. 

Em quatis, as pesquisas relacionadas ao sistema reprodutor feminino, em linhas 

gerais, se restringem aos estudos de biologia reprodutiva
17,18

. Um único estudo relatando os 

aspectos morfológicos básicos, com raros momentos de descrição histológica está 

disponível
19

. Até o momento, a identificação de uma próstata e, consequentemente, sua 

descrição histológica em fêmeas de quatis são inexistentes. 

Os estudos sobre características reprodutivas são importantes, essencialmente, 

para a manutenção da vida, pois o processo reprodutivo é fundamental não só para os animais 

de vida livre, mas também para animais em cativeiro, onde a intervenção humana em favor da 

vida, em muitos momentos, torna-se essencial. 

As doenças do sistema reprodutor são comuns na medicina veterinária e ocorrem 

com variados graus de morbidade e letalidade, sofrendo influências do histórico reprodutivo, 

de tratamentos e de condições ambientais
20

. O elevado grau de insucesso reprodutivo implica 

em prejuízo financeiro para produtores de animais domésticos e limita a propagação de 

espécies selvagens
4
. Dessa forma, para conhecer as alterações patológicas e tentar intervir em 

favor da vida de uma espécie, é importante conhecer o padrão normal e saudável do seu 

organismo. Mais uma vez, evidencia-se a importância dos estudos morfológicos. 
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Sendo assim, com este estudo objetivou-se fornecer dados histológicos sobre os 

órgãos do sistema reprodutor feminino, da glândula prostática feminina e da glândula 

mamária de quatis, visando contribuir com estudos de histologia comparada bem como 

auxiliar futuros estudos e abordagens semiológicas, clínico-patológicas, clínico-cirúrgicos 

nesta espécie ou mesmo em outros procionídeos. 

 

2. Nasua nasua 

Os quatis (Nasua nasua) pertencem à classe Mammalia, ordem Carnivora, 

subordem Caniformia e à família Procyonidae. Os procionídeos compartilham com os 

canídeos a mesma subordem (Caniformia)
21

 e, provavelmente, divergiram destes na época 

geológica do Oligoceno
22

, há cerca de 36 milhões de anos atrás
23

 (FIGURA 1). 

 

 

         FIGURA 1 - Relações filogenéticas das famílias da ordem Carnivora, apresentadas com  
         a estimativa do tempo de divergência entre as mesmas. 

         Fonte: adaptado de Eizirik e Murphy
26

. 

 

A família Procyonidae é composta por seis gêneros que englobam 14 espécies 

distribuídas nas Américas
21

. Pertencem a esta família animais de comportamento 
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diversificado, desde espécies arborícolas tropicais essencialmente frugívoras, como é o caso 

do olingo (Bassaricyon spp.) e do jupará (Potos spp.), até espécies onívoras de hábitos 

arbóreos, e também terrestres encontradas em diferentes habitats, como os guaxinins (Procyon 

spp.) e os quatis (Nasua spp.)
24

. 

A palavra “quati” é derivada do termo tupi akwa'tim, que significa "nariz 

pontudo”. Nasua possui origem latina de nasus, "nariz". Ambas fazem referência ao focinho 

comprido dos animais que compõem o gênero
25

.  

Há três espécies de quatis, sendo todas exclusivas da América. Os N. nasua, 

conhecido como “quati do nariz marrom”, são os procionídeos mais amplamente distribuídos 

na América do Sul, encontrando-se desde o norte da Colômbia e Venezuela até o norte da 

Argentina
18,27,28

, ocupando essencialmente habitats florestais
29,30

. No Brasil, está distribuído 

em todos os biomas, no entanto, com menor frequência na região nordeste
31

 (FIGURA 2). 

 

 

FIGURA 2 - Área de distribuição geográfica 

natural dos quatis (Nasua nasua) na América do 

Sul, demarcada em vermelho. 

Fonte: Adaptado de Beisiegel e Campos
33

. 
 

Os quatis são animais curiosos e socializam-se facilmente com os humanos. No 

Brasil, são criados como animais de estimação por alguns povos indígenas e também são 
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frequentemente encontrados próximos aos turistas em alguns parques nacionais ou em 

unidades de conservação
32

 (FIGURA 3a). 

Os quatis são animais de hábitos diurnos
32

. Possuem o focinho comprido, a cauda 

longa e peluda com anéis pretos e amarelados que, verticalmente ereta, destaca-se em relação 

ao corpo. Possuem coloração cinzento-amarelada, sendo a região dorsal da cor marrom escura 

e as regiões laterais e ventral mais claras
34,35

. São animais de porte médio, com comprimento 

de cerca de 100 cm, sendo que a sua cauda mede aproximadamente 48 cm
36

. Seu peso varia 

de 3 a 7 kg, sendo os machos maiores que as fêmeas
34

 (FIGURA 3b). 

 

 

FIGURA 3 - a) Quatis em ambiente urbano em elevada familiaridade e proximidade com os 

humanos; b) Características físicas: cauda longa, ereta e peluda com anéis, pelagem cinzento-

amarelada, focinho comprido.  

Fonte: Adaptado de https://www.google.com.br/search?q=quati&es_sm=93&source=lnms&t 
bm=isch&sa=X&ei=QYdnU7zpFuTKsQTE2oHQAQ&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1366&bi

h=643#q=nasua+nasua&tbm=isch&imgdii=_ 

 

Apesar de pertencerem à ordem Carnivora
21

, comportam-se como onívoros 

generalistas, alimentando-se de diferentes itens
37

, principalmente de frutos
29,30

 e insetos
30

, 

forrageando tanto no solo quanto nas árvores
32

. 

Devido ao seu elevado consumo de frutos, muitas sementes são eliminadas ainda 

intactas pelas fezes
2
 o que os torna potenciais dispersores de sementes e confere-lhes um 

importante papel na dinâmica florestal
30

. Apesar disto, também podem desempenhar um 

importante papel na manutenção e transmissão de patógenos para humanos e animais 

domésticos, à medida que estabelecem contato com os mesmos, nas florestas ou nas cidades
38

. 

Os quatis são animais gregários que, dependendo da disponibilidade de recursos, 

podem viver em grupos com mais de 30 indivíduos (FIGURA 4a). Vivem em sistema 
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matriarcal, composto principalmente por fêmeas, filhotes e machos jovens
31

 (FIGURA 4b). 

As fêmeas são encontradas solitárias apenas no período em que constroem seus ninhos em 

cima das árvores e amamentam seus filhotes, em suas primeiras semanas de vida. Depois que 

os filhotes passam a seguir suas mães, as fêmeas voltam a viver em bando
27,31,39

. Os machos 

com mais de dois anos de idade vivem solitários
18,27

. 

A disponibilidade sazonal de frutos exerce grande influência sobre a sua estrutura 

populacional e também reprodutiva
1
, com a estação reprodutiva, em vida livre, 

acompanhando o período de abundância de alimentos
32

. As fêmeas tornam-se sexualmente 

maduras aos dois anos e os machos por volta dos três anos de idade. O estro nas fêmeas do 

grupo costuma ocorrer em um mesmo período, por uma ou duas semanas, perdurando em 

cada fêmea por cerca de cinco a sete dias
19

. São considerados como animais de elevada 

prolificidade, podendo uma fêmea parir até sete filhotes após 70-77 dias de gestação
19,40

. Os 

filhotes nascem com peso médio de 140 g, abrem os olhos por volta do 11º dia de vida e com 

cerca de cinco semanas abandonam o esconderijo e já acompanham a mãe em curtas 

caminhadas
32

 (FIGURA 4b). 

 

 

FIGURA 4 - a) Grupo de quatis em seu habitat natural 

mostrando o aspecto gregário da espécie; b) Animais com 
elevada prolificidade. Os filhotes acompanham sua mãe em 

curtas caminhadas. 

 Fonte: Adaptado de https://www.google.com.br/searc 
h?q=nasua+nasua&es_sm=93&source=lnms&tbm=isch&as=X

&ei=6I9nU7iQHrSqsQTTtoHAAQ&ved=0CAgQ_AUoAQ&bi

w=1366&bih=600 
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3. Órgãos do sistema reprodutor feminino 

 

3.1. Introdução 

Em mamíferos domésticos, o sistema reprodutor feminino é formado pelos 

ovários, as tubas uterinas, o útero, a vagina e a vulva
6,41-44 

(FIGURA 5). 

Sua função está relacionada à produção de gametas femininos (ovócitos)
42,45

 bem 

como a manutenção do ovócito fertilizado durante o seu desenvolvimento completo, desde a 

fase embrionária e fetal até o nascimento
43,45

. Ainda é responsável pelo transporte dos 

gametas femininos e masculinos, alojamento e nutrição do concepto bem como o parto 

associado a sua funcionalidade
42,45

. Adicionalmente, o sistema reprodutor feminino é 

responsável pela produção de hormônios sexuais
42,44,45

 que controlam os órgãos reprodutores 

e agem influenciando outros órgãos do corpo
42,46

. 

As glândulas mamárias apesar de não pertencerem ao sistema reprodutor, sofrem 

alterações diretamente ligadas ao estado funcional do sistema reprodutor
6,46,47

, sendo assim 

também considerada como parte deste
42

. Dessa forma, elas também serão abordadas. 

 

3.2. Ovários 

Os ovários são as gônadas femininas e localizam-se na parte dorsal da cavidade 

abdominal, próximo aos rins
45

. Os ovários desempenham funções endócrinas e exócrinas, 

sendo as duas correlacionadas. A função exócrina está relacionada à produção de gametas 

(gametogênese) femininos enquanto que a função endócrina envolve a produção de 

hormônios esteroides (esteroidogênese)
42,44,45,47-49

. 

Estrógenos e progestógenos são os dois grupos de hormônios esteróides de 

secreção ovariana
42,45,47,48,50

. Aos estrógenos cabe promover as alterações físicas e 

comportamentais que preparam o animal para o acasalamento e gestação. Sua ação também 

incide nas glândulas mamárias, garantindo o desenvolvimento das mesmas através da 

estimulação do crescimento de ductos e de estroma, além do acúmulo de tecido adiposo. Os 

progestógenos preparam os órgãos internos, especialmente o útero para a gestação e as 

glândulas mamárias para a lactação
45,47

. 

A estrutura normal ovariana varia grandemente com as espécies, idade e fase do 

ciclo sexual. Na maioria das fêmeas de animais domésticos, o ovário apresenta aspecto oval 

ou arredondado
45,50,51

 sendo, nos carnívoros domésticos, ovalados
6,41

. 

Ao corte, o ovário apresenta duas regiões distintas: a cortical e a medular. A 

região cortical, também denominado de zona parenquimatosa, localiza-se na periferia 
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ovariana, circundando a medular. É nessa região que se localizam os folículos 

ovarianos
44,47,50,51

, imersos em tecido conjuntivo muito celularizado. Ao redor dos folículos há 

fibras musculares lisas, dispersas no estroma
47

. 

A região medular, ou zona vascular, localiza-se na região central do ovário e 

contém tecido conjuntivo frouxo, vasos sanguíneos, linfáticos e nervos 
49,50

. 

A maioria dos animais domésticos possuem os ovários formados por essas duas 

zonas diferentes (o córtex e a medula) dispostas no órgão da forma já mencionada. No 

entanto, na égua, o córtex e a região medular estão invertidos, estando o primeiro na região 

profunda (somente atingindo a superfície na zona de ovulação) e o último na região 

superficial do ovário
42,50,51

. 

A superfície ovariana é coberta pelo epitélio superficial continuamente ao 

mesovário. Este epitélio é considerado uma modificação do revestimento peritoneal visceral 

ovariano. O epitélio germinativo ovariano, durante o seu desenvolvimento inicial e 

ovogênese, é composto por uma camada de células cúbicas simples que sofre alterações 

conforme a idade, podendo permanecer cúbico
42,51

 ou tornar-se pavimentoso
42

. 

Logo abaixo do epitélio germinativo há a túnica albugínea, uma camada de tecido 

conjuntivo denso, irregular e pouco vascularizada
42,46,47,51

, responsável pela cor esbranquiçada 

do ovário
46

. A túnica albugínea é uma espécie de cápsula que reveste o córtex, na maioria das 

espécies
51

.  

A região cortical localiza-se abaixo da túnica albugínea. Nesta camada 

predominam os folículos ovarianos, com seus ovócitos, corpos lúteos, células intersticiais e 

também elementos do estroma
42

. Os folículos localizam-se no estroma (tecido conjuntivo) da 

região cortical, onde há presença de fibroblastos. Os fibroblastos dessa região são adaptáveis e 

pleomórficos, podendo assumir características epitelióides, formando a teca folicular e células 

glandulares intersticiais associadas aos folículos
42,51

.  

No ovário, cada ovócito está associado a um folículo e possui o potencial de 

originar um novo indivíduo e assim perpetuar a espécie
4
. 

Os folículos ovarianos constituem a unidade estrutural e funcional ovariana e 

contém o ovócito, que é cercado por células da granulosa, uma membrana basal e células da 

teca, que estão associadas e organizadas sobre a membrana basal
44,52

. O crescimento folicular 

é caracterizado pela proliferação e diferenciação das células da granulosa, aumento do volume 

do ovócito e a deposição e proliferação das células da teca
4
. O crescimento e maturação do 

ovócito são sustentados pelos folículos ovarianos
52

 que, de acordo com o grau de evolução, 

classificam-se em folículos primordiais, primários, secundários e terciários 
42,50,51

. 
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Os folículos primordiais apresentam o ovócito envolto por uma única camada de 

células da granulosa, pavimentosas ou pavimentosas e cuboidais. O folículo primário 

caracteriza o início da fase de crescimento e apresenta uma única camada de células da 

granulosa (unilaminar), cúbicas, circundando o ovócito. O folículo secundário apresenta uma 

zona pelúcida evidente e possui mais de uma camada de células cúbicas da granulosa 

(multilaminares). O folículo terciário possui acúmulo de líquido folicular na cavidade antral e, 

posteriormente, evolui para o folículo pré-ovulatório ou de De Graaf
50,51

. 

Com exceção dos equinos, a porção mais interna ovariana é a região medular, rica 

em tecido conjuntivo frouxo e fibras reticulares e elásticas. É uma região bastante 

vascularizada, com a presença de grandes vasos sanguíneos, fibras nervosas e vasos linfáticos. 

É na região medular que cordões tubulares curtos ou canais de células epiteliais formam a 

rede ovariana, estrutura homóloga à rede testicular
42,51

.  

 

3.3. Tubas uterinas 

As tubas uterinas são um par de estruturas tubulares e onduladas que se estendem 

bilateralmente do útero em direção aos ovários (FIGURA 5). São responsáveis pelo transporte 

dos gametas femininos e masculinos e por garantir o ambiente necessário para a fecundação e 

o desenvolvimento inicial do zigoto até o estágio de mórula
42,45,49-51

. 

Monteiro et al.
 53

 afirmam que as tubas uterinas são pouco pesquisadas, embora 

sejam estruturas fundamentais para o transporte e a interação entre os gametas masculinos e 

femininos, assim como na produção de fluidos que permitam a manutenção de ovócitos e 

embriões e também para a capacitação de espermatozoides, tornando-os viáveis à fertilização. 

Macroscopicamente cada tuba uterina pode ser dividida em três porções: 

infundíbulo, ampola e istmo
41,42,50

. 

O segmento da tuba, adjacente ao ovário e que é uma das extremidades, 

denomina-se infundíbulo
41,42,46,47,50,51

. Sua extremidade cranial ou proximal forma uma orla 

radiada de projeções, as fímbrias, que se encontram próximas ao ovário e cuja função é 

facilitar a captura do ovócito após a sua saída do ovário
42,45,49,51

. O infundíbulo abre-se na 

cavidade peritoneal e sua base, ou extremidade distal, comunica-se com a ampola
42,45,51

.  

A ampola é uma região que possui a parede fina, com inúmeras pregas, sendo o 

local mais provável para a fecundação
45,49,51

. 

O istmo é o segmento estreito das tubas uterinas que se localiza adjacente ao 

útero. Sua parede muscular é mais espessa e também possui pregas, no entanto, em menor 

número e menos ramificadas do que a região da ampola
51

. 
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A parede da tuba uterina é composta por três camadas: a mucosa, a camada de 

musculatura lisa disposta em uma camada circular ou espiral interna e uma camada 

longitudinal externa a esta; e a serosa, formada por uma lâmina visceral de peritônio
42,51,53

. 

A mucosa é o revestimento interno da tuba uterina e é altamente pregueada. Na 

maioria das espécies domésticas, seu epitélio é formado por células cilíndricas simples, 

intermitentemente ciliadas. Os cílios estão mais presentes na região do infundíbulo, onde 

atuam colaborando com a movimentação do ovócito. Além das células cilíndricas ciliadas, há 

células cilíndricas não ciliadas no epitélio de revestimento
42,50,51

. Acredita-se que essas células 

sejam secretoras e forneçam suporte nutricional aos gametas que estejam nessa porção do 

sistema reprodutor. Na medida em que há a ovulação, essas células tornam-se 

metabolicamente mais ativas e aumentam sua altura, sendo denominada, algumas vezes, como 

células intercalares
42,51

. 

Não há lâmina muscular da mucosa e o epitélio é envolto, externamente, por uma 

lâmina própria submucosa, constituída por tecido conjuntivo frouxo composto, 

principalmente por fibras colágenas e elásticas, intercaladas por fibrócitos, ocasionalmente 

por células linfáticas e mastócitos, em menor frequência
50,51

. 

A camada muscular é mais robusta no istmo
42

, sendo constituída por duas 

subcamadas: a circular interna e a longitudinal externa. Geralmente há pouco 

desenvolvimento das duas camadas no infundíbulo e na ampola, sendo a camada circular 

interna mais pronunciada que a longitudinal externa. A proximidade com o útero torna a 

musculatura mais robusta na região do istmo
42,50,51,53

. O revestimento externo da túnica 

muscular é realizado por uma túnica serosa típica
42

, formada por tecido conjuntivo frouxo e 

epitélio pavimentoso simples
51

, contendo muitos vasos sanguíneos e nervos
50

. 

 

3.4. Útero 

Desempenhando funções essenciais para a reprodução, o útero é o local onde há o 

desenvolvimento do embrião e do feto 
41,42,44,45,50,51

. Em algumas espécies animais, o sêmen é 

depositado intrauterinamente ou mesmo na cérvix uterina, no entanto nos carnívoros 

domésticos, o depósito é realizado no interior da vagina
42,51

. 

O útero é um órgão oco
45

 cuja forma varia nas diferentes espécies animais, sendo 

na maioria dos animais domésticos bicornual, ou seja, formado por um corpo, dois cornos 

uterinos proeminentes e uma única cérvix
6,42,45,50,51

. Na cadela, o útero possui longos cornos 

uterinos, um corpo curto e uma única cérvix
6,41 

(FIGURA 5). 
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Os cornos uterinos projetam-se cranialmente e o corpo do útero estende-se na 

direção caudal, ao final se unindo à cérvix, em sua extremidade caudal
45

. Na cadela, localiza-

se totalmente na cavidade abdominal
6,41

 e sua luz é contínua com as tubas uterinas e a vagina
6
. 

A parede uterina do corpo e dos cornos uterinos é relativamente espessa e formada 

por três camadas: endométrio, miométrio e perimétrio
42,45,49,51

. 

O endométrio é a camada mucosa, a mais interna, que fica em contato com a 

cavidade luminal
42,49,51,54

. As células de revestimento da cavidade uterina, nos animais 

domésticos e também na cadela, são cilíndricas simples
42,45,50,51

, mas focos isolados de 

epitélio cúbico também podem ser encontrados
42,50,51

.  

O endométrio é constituído por um epitélio e uma lâmina própria submucosa que 

possuem glândulas tubulares simples que, muitas vezes, se ramificam nas porções mais 

profundas nas proximidades do miométrio. As glândulas possuem um enovelamento variável 

na sua extremidade distal, que é espécie-dependente, e se estendem do epitélio em direção à 

lâmina própria e submucosa podendo chegar até o miométrio
42,51

. A ramificação e o 

espiralamento dessas glândulas são menores nos carnívoros domésticos do que na égua
50

. 

O estroma endometrial é muito celularizado e também contém abundante 

substância fundamental intercelular
47

. A lâmina própria submucosa é formada por tecido 

conjuntivo frouxo hiperplásico, rico em fibroblastos e possui matriz extracelular em 

abundância
42,50

. As fibras do tecido conjuntivo são principalmente as de colágeno de tipo III
46

 

e as reticulares
51

. Há a presença de numerosas células de defesa – células mononucleares e 

polimorfonucleares
42

. 

O endométrio pode ser subdividido em duas camadas: a camada basal e a camada 

funcional. A camada basal é mais profunda, adjacente ao miométrio e é constituída por tecido 

conjuntivo frouxo e pela parte inicial das glândulas uterinas. A camada funcional está 

próxima ao epitélio e, juntamente com este, forma a zona funcional. É formada pelo restante 

do tecido conjuntivo da lâmina própria, pela porção final e desembocadura das glândulas, bem 

como pelo epitélio superficial
46,51

. 

O miométrio é a camada muscular uterina
42,45

 que abrange a túnica muscular dos 

cornos uterinos e do corpo do útero
51

. É composta por feixes de fibras musculares lisas 

separadas por tecido conjuntivo
46,51,54

. É composto por uma subcamada circular interna, 

espessa de musculatura lisa e, uma subcamada longitudinal externa, comparativamente fina de 

musculatura lisa, sendo que entre estas duas subcamadas encontra-se o estrato 

vascular
42,49,50,51

. 
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Durante a gestação, o miométrio passa por uma fase em que há grande 

crescimento decorrente de hiperplasia (aumento no número de células musculares lisas) e 

hipertrofia (um aumento no tamanho das células)
 46,47,49,50,51

, podendo chegar a 10 vezes o seu 

comprimento normal. Nessa fase, diversas células musculares lisas adquirem características 

ultraestruturais de células secretoras de proteínas e sintetizam ativamente colágeno, 

aumentando a quantidade deste no útero. Após a gestação, algumas células musculares lisas se 

degeneram, outras reduzem de tamanho e há degradação enzimática de colágeno. O útero 

reduz sua dimensão para aproximadamente a mesma de antes da gestação
51

. 

A camada mais externa é o perimétrio, uma delgada serosa típica
42

, formada por 

tecido conjuntivo frouxo, revestida internamente por epitélio pavimentoso simples. Nesta 

camada há a presença de pequenos vasos sanguíneos, vasos linfáticos e fibras nervosas e, em 

fêmeas prenhas, a musculatura lisa ocupa a maior parte desta camada
42,51

. O perimétrio é 

recoberto pela camada visceral do peritônio
45

. 

O útero termina caudalmente em uma estrutura conhecida como cérvix 

uterina
45,51

. Na cadela é curta e sua porção caudal se projeta ao interior da vagina
41

. Em 

animais gestantes, esta estrutura assume a função de uma espécie de válvula, estabelecendo 

uma barreira entre o útero e a vagina e protegendo o feto em desenvolvimento de agentes 

nocivos
45,49,51

. A cérvix, normalmente, está bem fechada, exceto no estro, quando se abre para 

permitir a passagem dos espermatozoides e no momento do parto, liberando a passagem do 

neonato
45,49

. 

O epitélio da mucosa da cérvix canina é pavimentoso estratificado, sustentado por 

uma lâmina própria submucosa aglandular. A lâmina própria submucosa é formada por tecido 

conjuntivo, denso ou frouxo, irregular, variando conforme o estágio do ciclo estral
42

. Forma 

pregas importantes, contendo extensões secundárias e terciárias dessas, cada uma revestida 

por epitélios cilíndricos simples
50,51

. 

 A camada muscular é bem desenvolvida e envolve externamente a lâmina própria 

submucosa. Constitui-se como um prolongamento do miométrio do corpo uterino e, como tal, 

possui as duas subcamadas de musculatura lisa, a circular interna e longitudinal externa
50,51

. A 

túnica muscular é rica em fibras elásticas
42

 e entre as suas duas subcamadas há a presença de 

fibras elásticas bem desenvolvidas que, em conjunto com a camada muscular, auxiliam o 

útero a retornar às suas dimensões originais após o parto. A túnica muscular é envolvida 

externamente por uma túnica de tecido conjuntivo frouxo: a túnica serosa
50,51

. 
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3.5. Vagina 

A vagina é o órgão copulatório das fêmeas, local onde nos carnívoros domésticos 

é depositado o sêmen
42,45,51 

e serve como canal do parto 
41,45,54

. 

Localizada na cavidade pélvica, dorsalmente à bexiga, consiste em um tubo 

fibromuscular que se estende caudalmente da cérvix até a região do vestíbulo
41,45,50,51

. Nos 

carnívoros é relativamente longa e estreita cranialmente
6 

(FIGURA 5). A parede da vagina 

não contém glândulas e é formada por três camadas: mucosa, muscular e adventícia
46,47,54,55

.  

 

 

FIGURA 5 - Representação esquemática do sistema reprodutor da 
cadela. 

Fonte: adaptado de http://rosivaldounir.blogspot.com.br/2012/ 

07/genitalia-feminina.html 

 

A mucosa é a camada mais interna e possui inúmeras pregas transversais
51

, sendo 

nos carnívoros essas pregas longitudinais
6
. Seu epitélio é pavimentoso estratificado 

42,51,54
 não 

queratinizado
51

.  Geralmente, o epitélio é aglandular, no entanto, foram observadas durante o 

estro, em cadelas, a presença de glândulas intra-epiteliais
42,50

. 

O epitélio da mucosa vaginal sofre alterações de acordo com a fase do ciclo 

estral
44,50 

e no proestro e estro apresenta-se com a sua espessura bastante aumentada
50,51

. 

Tanto a mucosa quanto a submucosa são regiões altamente pregueadas
42,50

. O 

tecido conjuntivo da lâmina própria submucosa é irregular, frouxo ou denso, aglandular, mas 

que possui nódulos linfoides dispersos
50,51

. 
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A túnica muscular da vagina é a camada intermediária e é formada por duas ou 

três lâminas musculares lisas, sendo uma longitudinal interna (variável), uma circular 

intermediária e outra longitudinal externa
42

. Em cadelas é bem espessa
6
 e há esta terceira 

lâmina, a longitudinal interna
50,51

. 

Com exceção da porção cranial, a maior parte da túnica muscular é revestida 

externamente por uma camada adventícia, formada por tecido conjuntivo frouxo e elementos 

vasculares e nervos que suprem a região. A porção cranial da túnica muscular é envolvida por 

uma serosa, que pode ter uma camada longitudinal de musculatura lisa delgada, denominada 

de túnica serosa muscular (muscular da serosa)
 50,51

, continuamente ao músculo liso do 

ligamento largo do útero
42

. 

A grande elasticidade da vagina é decorrente do grande número de fibras elásticas 

no tecido conjuntivo da sua parede
46,47

. 

 

 3.6. Próstata 

A próstata é uma glândula genital acessória, exclusiva dos mamíferos, que está 

presente em todas as espécies domésticas
7,56

. Sua principal função consiste em produzir uma 

secreção essencial para a maturação dos espermatozoides, contribuindo para a manutenção do 

sucesso reprodutivo
57

. 

Apesar de ser uma glândula descrita em machos
6,7

, a próstata já foi descrita em 

fêmeas de diversas espécies de mamíferos, incluindo mulheres
8-10

 e roedores
11-16

. 

A ocorrência da próstata feminina em mamíferos é relatada desde meados do 

século XVII (1672), quando Reinier de Graaf usou esta denominação para descrever um 

conjunto de glândulas localizadas ao redor da uretra que, segundo ele, apresentavam grande 

homologia com a próstata masculina. Em 1880, a próstata feminina foi redescrita por 

Alexander Skene como um conjunto de dois ductos parauretrais principais que se abrem em 

orifícios laterais à uretra. A partir daí, este conjunto de glândulas passou a ser chamado de 

“glândulas parauretrais de Skene”. Para Skene, a próstata feminina era desprovida de função 

secretória e, por um longo tempo, esta glândula foi considerada como um órgão vestigial, sem 

nenhuma importância biológica para o organismo feminino. Os estudos sobre a próstata 

feminina, principalmente com relação ao possível papel biológico que este órgão poderia 

desempenhar no organismo da mulher, foram retomados somente a partir da década de 

1950
56

. Atualmente, a denominação de próstata feminina às glândulas parauretrais está bem 

estabelecida, sendo assim citada em diversos estudos
8-16,56,58-62

. 
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Apesar dos diversos estudos demonstrando a ocorrência da próstata em fêmeas de 

roedores como Lagostomus maximus maximus
15 

e Meriones unguiculatus
61,62

, ainda não se 

sabe ao certo o que desencadeia a formação da próstata nas fêmeas de alguns roedores e em 

outras não. 

Embora sua função, nas mulheres, ainda não esteja totalmente elucidada, estudos 

têm revelado similaridade na composição bioquímica da secreção prostática feminina e na 

masculina
9,10

. Acredita-se que a próstata feminina desempenhe um relevante papel no 

processo reprodutivo e também no comportamento sexual
8
. 

Em machos de algumas espécies animais, a próstata é constituída por duas partes, 

a primeira difusamente dispersa na parede pélvica (porção disseminada) e, a segunda como 

um corpo compacto (corpo da próstata)
7,42

 localizado externamente ao músculo uretral e, 

ambas as partes, drenados por uma grande quantidade de pequenos ductos
7
. O corpo e as 

porções disseminadas não estão desenvolvidos da mesma forma em machos de todas as 

espécies domésticas
42

. Os pequenos ruminantes possuem apenas a parte disseminada (difusa) 

e os equinos, o corpo. Nos cães e gatos, a parte disseminada é vestigial e o corpo apresenta-se 

bem desenvolvido, de aspecto grande e globoso, circundando a uretra inteiramente (cão) ou 

quase inteiramente (gato)
7
. 

Em machos de quatis a próstata apresenta somente a porção do corpo, globoso e 

circundando a uretra, sem qualquer vestígio da porção disseminada evidenciada macroscópica 

ou microscopicamente
5
. Já em roedores, a próstata é divida de forma diferenciada e recebe as 

denominações de suas porções em lobos ventral, lateral e dorsal, além da glândula 

coaguladora
63

. Em homens, é composta por três regiões distintas, só visualizadas através de 

análise histológica ou via visualização da posição anatômica: a zona central (25% do volume 

da glândula), a zona periférica (70%) e a zona de transição (5%)
46

.  

A glândula é basicamente serosa com presença de peças terminais mucosas 

ocasionais. No entanto, em bovinos, é uma glândula seromucosa e, nos cães, uma glândula 

serosa
42

. 

Em cães, a primeira porção da uretra é inteiramente rodeada pela próstata. Nos 

cães e gatos, a próstata é composta por uma massa compacta distribuída sobre a uretra e o 

colo vesical e de uma pequena porção disseminada que se espalha no interior da mucosa 

uretral. O tamanho do corpo prostático é muito variável o que faz com que a sua localização 

sofra alterações, podendo localizar-se na região pélvica, quando pequena, ou mais 

comumente, inteira ou quase que inteiramente, na região intra-abdominal de cães adultos ou 

idosos. É dividida em lobos direito e esquerdo por uma estria dorsal e um septo interno. Os 
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lobos são divididos por septos mais finos (lóbulos) que se irradiam ao exterior da cápsula
7
. Os 

lóbulos são de difícil visualização em homens adultos
46

. 

A próstata é um conjunto de 30 a 50 glândulas túbulo-alveolares ramificadas. 

Seus ductos desembocam na uretra prostática, a porção da uretra que cruza a próstata
46

. 

Histologicamente, é composta por duas porções distintas, a alveolar e a estromal
16

. 

A região alveolar é responsável pela síntese e secreção do conteúdo prostático e 

compreende o compartimento glandular, com seus alvéolos revestidos, essencialmente, por 

células epiteliais secretoras e por células basais
16

. As glândulas túbulo alveolares prostáticas 

são formadas por epitélio cúbico
5,42,46

 ou pseudoestratificado colunar
46

 ou prismático baixo
42

 e 

as mesmas são cercadas por estroma fibromuscular
46

. As células secretoras possuem 

projeções globulares apicais indicativas de atividade secretora apócrina. Grânulos acidófilos e 

gotículas de lipídios podem se fazer presentes
42

. 

O estroma está relacionado a diferentes funções como a manutenção da estrutura, 

sustentação do tecido prostático e contração da glândula, além da nutrição e sinalização de 

diversos processos fisiológicos fundamentais para a o bom funcionamento glandular. É 

composto, principalmente, por células musculares lisas e por fibroblastos
16

. 

O corpo da próstata é encapsulado
42,46

 e sua capsula é composta por tecido 

conjuntivo denso contínuo com tecido conjuntivo frouxo da lâmina-própria submucosa. A 

porção disseminada é envolvida pelo tecido conjuntivo frouxo da lâmina-própria 

submucosa
42

. A constituição da cápsula é fibroelástica
46

 sendo também rica em musculatura 

lisa
5,46

. 

No lúmen prostático frequentemente são observados pequenos corpos esféricos, 

formados por glicoproteínas e geralmente calcificados. Esses corpos são denominados de 

concreções prostáticas ou corpora amylacea e, sabe-se que sua quantidade aumenta com o 

decorrer da idade, no entanto seu significado ainda permanece desconhecido
46

. 

O sistema ductal é revestido inicialmente por epitélio prismático ou cúbico que se 

torna revestido por epitélio de transição na entrada da uretra
42

. Franciolli et al.
5
 também 

observaram a mudança do epitélio simples cúbico para epitélio de transição na entrada da 

uretra, em quatis machos. 

Em mulheres, a próstata feminina possui localização parauretral e é caracterizada 

como um conjunto de numerosas glândulas e ductos inseridas em um estroma 

fibromuscular
59

. Suas glândulas são revestidas por um epitélio secretor maduro e 

diferenciado, composto principalmente, por dois tipos principais de células, as basais e as 

secretoras. As células basais são as responsáveis pela manutenção da população de células 
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prostáticas
60

 e as células secretoras (luminais), mais numerosas
58

, são as produtoras do líquido 

prostático
60

. Também são as células secretoras que expressam o antígeno específico da 

próstata (PSA) e a fosfatase ácida prostática (PSAP), dois importantes marcadores 

prostáticos
58

. 

Diversos estudos tem demonstrado a presença da próstata feminina em diferentes 

espécies de roedores e, muitas vezes, também têm revelado a existência de grande 

similaridade entre a próstata feminina de roedores e de humanos. Também foi observado 

nessas pesquisas que as características morfológicas da próstata feminina de diversos roedores 

equivalem à próstata ventral masculina, com suas células epiteliais funcionalmente ativas
56

. 

As glândulas prostáticas são responsáveis pela produção de secreção e 

armazenamento da mesma, que é liberada durante a ejaculação
46

. A atividade secretora 

prostática eleva a mobilidade espermática e também contribui para a formação do tampão 

vaginal
42

. Nos cães e gatos a próstata contribui com a maior parte do líquido seminal
7
. Tanto a 

estrutura quanto a função prostática são reguladas por testosterona
46

 e desde a sua 

morfogênese é influenciada por hormônios esteróides. Os andrógenos são necessários para 

iniciar o desenvolvimento prostático, prosseguir seu crescimento embrionário e neonatal e, 

posteriormente, para iniciar a sua atividade secretória na puberdade
64

. 

  

3.7. Glândula mamária 

A glândula mamária é uma estrutura exclusiva dos mamíferos, cuja função nas 

fêmeas é secretar leite
47,48

. A secreção de lipídios se dá de forma apócrina e a de proteínas e 

carboidratos pelo método merócrino 
42,51,65

. Gotículas de gordura e vacúolos secretores 

limitados por membrana contendo vários agregados de proteínas de leite estão presentes no 

citoplasma apical das células alveolares, no entanto essa quantidade cresce grandemente na 

lactação. Na lactação, as células secretoras tornam-se cuboides, pequenas e baixas, com a 

presença de gotículas de vários tamanhos no seu citoplasma. Essas gotículas de lipídeos são 

liberadas no lúmen envolvidas por uma porção da membrana apical celular
46,51

. 

Embora sua estrutura básica seja similar nos mamíferos, há amplas variações entre 

as espécies quanto à quantidade relativa dos componentes secretados, aparência
3
, número e 

disposição das mamas. Nos carnívoros domésticos, a situação comumente observada é a de, 

nos cães, de forma geral, existirem cinco pares de mamas (dez glândulas mamárias)
 6,7,45

 e nos 

gatos, quatro pares (oito glândulas mamárias) denominadas em ambos, de acordo com sua 

localização, como torácicas, abdominais e inguinais
3,7,45,48

. O primeiro par de glândulas é 

denominado glândulas torácicas craniais, o segundo par, como glândulas torácicas caudais, o 
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terceiro par glândulas abdominais craniais, o quarto par glândulas abdominais caudais e por 

último o quinto par denominado glândulas inguinais
66

. 

O órgão é uma glândula túbulo-alveolar
42,51,65,67

 composta, sendo considerada uma 

glândula sudorípara modificada
42

 e muito aumentada
7
. É formada por um sistema ducto-

lobular ramificado e um estroma de tecido conjuntivo e adiposo com alta vascularização
68

. 

Na vida intra-uterina, as glândulas mamárias desenvolvem-se como brotos 

epiteliais que crescem no interior do mesênquima subjacente, a partir de espessamentos 

paralelos e lineares de ectoderma cutâneo (cristas mamárias)
7,69,70

. As cristas podem se 

estender desde a axila até a virilha, como em carnívoros e suínos, ou localizarem se em 

regiões mais limitadas, estando próximas à virilha, como nos ruminantes e equinos
7
. 

O mesênquima que circunda o broto se prolifera e eleva uma papila sobre a 

superfície do corpo, e um ou mais bicos crescem no broto mamário no interior do tecido 

conjuntivo da papila, começando a formar canais por volta do nascimento. Cada bico é 

destinado a formar um sistema ductal separado com seu tecido glandular associado. Quando 

há um só bico, a glândula mamária que cresce sobre ele possui um único sistema de ductos, 

com um único orifício na ponta da papila; quando há mais de um bico, haverá em mesmo 

número de sistemas de ductos separados, cada um destes estando associados a uma massa 

glandular e orifícios separados
7
. 

O desenvolvimento da glândula mamária na vida pós-fetal sofrerá modificações 

mais aparentes somente a partir do primeiro ciclo estral, quando, por influência estrogênica, 

haverá o desenvolvimento do sistema de ductos e um discreto aumento no número de 

adipócitos. A partir desse momento, um leve aumento no volume glandular ocorrerá, 

principalmente nas mamas abdominais caudais e inguinais
70

. O crescimento dos ductos e do 

tecido glandular prossegue após a puberdade, especialmente após a primeira prenhez
7
. 

As mamas ou glândulas mamárias são formadas por tecido glandular englobado 

por um arcabouço (cápsula) de tecido fibroso ou fibroelástico, rico especialmente em fibras 

elásticas, no qual se localizam vasos e nervos, cuja formação é toda penetrada por tecido 

adiposo e recoberta pela cútis
7,42,51

. 

A estrutura histológica das glândulas mamárias sofre alteração de acordo com o 

sexo, a idade, e o estado fisiológico. As glândulas em lactação possuem muito parênquima e 

pouco tecido conjuntivo e o oposto ocorre em glândulas que não estão em lactação
42,65,71

. 

A glândula mamária é sensível à ação dos hormônios esteróides que atuam por via 

autócrina, parácrina e endócrina. O estradiol apresenta relevante papel no desenvolvimento 

das células ductais e do estroma e a progesterona, por sua vez, age em sinergismo com o 
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estradiol e a prolactina, promovendo o desenvolvimento e diferenciação dos ácinos
45,65,71

. 

Durante a gestação há um intenso crescimento das glândulas mamárias por ação sinérgica, 

especialmente desses três hormônios que, dentre suas diversas funções, são responsáveis pela 

promoção do desenvolvimento alveolar nas extremidades dos ductos interlobulares
46,71

. 

O tecido glandular está arranjado em lóbulos, formados por alvéolos
7,45,51

. Os 

alvéolos são conjuntos esféricos de células epiteliais que associados aos túbulos secretores, 

formam as unidades secretoras da glândula mamária
42,46,67,71

. 

Grupos de unidades secretoras formam lóbulos separados por septos de tecido 

conjuntivo frouxo
42,46,51,71

. Um ducto intralobular abre-se em um ducto interlobular, na região 

dos septos de tecido conjuntivo, local onde, diversos desses, convergem formando o ducto 

lactífero, responsável por drenar o lobo glandular
51,71

. Os ductos lactíferos, em espécies como 

o cão e o gato, abrem-se separadamente na superfície da papila mamária. Na gata, há de 

quatro a sete aberturas
71

 e, na cadela, de sete a dezesseis
48,71

. 

O alvéolo é revestido por uma camada simples de epitélio cúbico, com altura que 

varia conforme o estágio da atividade secretora
42,51,71

. Pouco depois de o filhote mamar, o 

alvéolo inicia uma nova fase secretora, quando o lúmen entra parcialmente em colapso e seu 

contorno apresenta-se bastante irregular e a produção contínua do leite aumenta o lúmen da 

unidade secretora, estando ao final do ciclo secretor todas as células epiteliais com aspecto 

cúbico e baixo. Os lóbulos mamários não estão todos na mesma fase secretora, em uma 

mesma ocasião. Alguns podem completar seu ciclo secretor e estarem repletos de leite antes 

de os outros começarem a secretar. Assim um único corte histológico pode apresentar lóbulos 

em diversos estágios de atividade. No entanto as unidades de um mesmo lóbulo, 

normalmente, apresentam estágios próximos de secreção
71

. 

Entre as células epiteliais e a lâmina basal do alvéolo estão presentes células 

mioepiteliais estreladas e fusiformes. São essas células, que estimuladas por oxitocina, se 

contraem e forçam a liberação do leite das unidades secretoras para o sistema de ductos
51,71

. 

O sistema de ductos inicia-se no interior do lóbulo como ducto intralobular e 

apresenta epitélio simples cúbico, no entanto, a porção secretora inicial é revestida por 

epitélio cilíndrico. Após essa porção inicial secretora, o sistema de ductos não apresenta a 

atividade secretora do alvéolo e do ducto alveolar. Ele pode conter células mioepiteliais 

fusiformes
42,51,71

. Ao penetrar nos septos de tecido conjuntivo, passa a se chamar ducto 

interlobular e seu revestimento passa a apresentar duas camadas de células cúbicas ou 

cilíndricas. Os ductos interlobulares ao se encontrarem com outros iguais formam os grandes 

ductos lactíferos, que se associam com fibras musculares lisas longitudinais
7,42,51,71

. Os ductos 
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lactíferos, diferentemente da maioria dos ductos, possuem porções de diferentes diâmetros, 

alternando porções mais estreitas e com outras mais dilatadas
42

. Seu epitélio é cúbico 

biestratificado e a musculatura lisa está mais proeminente
7,42,51,71

.  

Cada ducto lactífero aumenta na base da papila e, na cadela, forma diversos seios 

lactíferos, revestidos por epitélio cúbico biestratificado e uma camada de musculatura 

lisa
42,51,71

. Ao redor dos grandes ductos (interlobular/intralobar e interlobar) além dos feixes 

de fibras musculares lisas há também a presença de fibras elásticas
42

. 

A teta ou mamilo contém a parte terminal do sistema de ductos e, nos animais 

domésticos, o ducto papilar (canal da teta) continua, abrindo-se na extremidade da papila em 

um orifício circulado feixes de músculo liso dispostos circularmente, formando um esfíncter 

que retém o leite até ele ser forçado ao exterior, no momento da sucção pelo filhote
7,45,51,71

. O 

orifício interno deste canal é caracterizado pela transição abrupta para epitélio pavimentoso 

estratificado queratinizado
42,51,71

, com a epiderme e o tecido conjuntivo desta área organizado 

em pregas longitudinais, denominadas em conjunto de roseta de Furstenburg. O epitélio do 

canal da teta prossegue através do orifício externo, continuamente ao revestimento epidérmico 

da papila
42,71

. 

Em espécies como os carnívoros domésticos, a pele da papila mamária é 

constituída pela derme e epiderme, contendo delgados folículos pilosos e glândulas 

sudoríparas e sebáceas bem desenvolvidas
71

.  

O tecido intersticial da glândula mamária é responsável por um importante apoio 

estrutural às unidades secretoras e possui vasos linfáticos e sanguíneos e também os nervos. 

Ao redor das unidades secretoras há tecido conjuntivo frouxo, com muitas fibras colágenas, 

elásticas e reticulares, com capilares sanguíneos e linfáticos. Células plasmáticas e linfócitos 

são comuns, especialmente no período próximo ao parto, quando ocorre a secreção do 

colostro
71

. 

Após a lactação a glândula mamária cessa sua atividade secretora e começa sua 

involução. No desmame, quando o produto da secreção não é removido, as células epiteliais 

começam a degenerar por apoptose e o leite residual do lúmen é, gradativamente, absorvido. 

Na luz alveolar são liberadas células inteiras cujos restos são eliminados por macrófagos
46,71

. 

Caracteristicamente, a glândula mamária involuída possui mais tecido intersticial do que 

elementos glandulares, e apenas alguns aglomerados isolados de túbulos ramificados com 

alguns alvéolos é o que permanece do parênquima. Eles estão revestidos por epitélio cúbico 

baixo, com células mioepiteliais subjacentes proeminentes. Os septos de tecido conjuntivo são 
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mais espessos e as células adiposas podem aparecer isoladas ou em aglomerados. Linfócitos 

ou células plasmáticas podem estar presentes significativamente
51,71

. 
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Morphological characterization of coati (Nasua nasua) female prostate glands (Skene’s 

paraurethral glands) 

 

Abstract 

 

Coatis belong to the Procyonidae family and are considered the most common carnivore 

found in South America. Although they are relevant for biodiversity, some aspects of N. 

nasua have not been investigated yet. Research regarding their morphophysiological 

characteristics, including the reproductive system, are rare. This situation are more 

accentuated when considering structures such as the prostate gland. Prostate is a gland 

exclusive to mammals and it is present in males of coatis. Taking into account the absence of 

studies regarding N. nasua, as well as the importance of the prostate for both genders, the aim 

of this study was to describe the histological characteristics of the prostate in coati adult 

females. For this, we obtained two adult female coatis donated by CETAS/IBAMA-GO. After 

euthanasia, the tissues were dissected and subjected to cytochemical and 

immunohistochemical methods. We found ducts and alveoli of the prostate in the female 

urethral mucosa as well as vascular channels similar to the stratum spongiosum of the 

masculine urethra. The prostatic alveoli are lined by a pseudostratified secretory epithelium. 

The stroma is rich in collagen fibers. The atypical presence of stratum spongiosum in 

feminine urethrae, and the occurrence of a female prostate, also described for rodents and 

humans, has not been described in coatis. These findings suggest that the occurrence of ducts 

and prostatic alveoli homologous to the human female prostate may represent an important 

step in understanding the role of this gland for the reproductive behavior of this species. 

 

Keywords: Female prostate, Morphology, Procyonidae, Reproduction. 
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Introduction 

 

The coatis (Nasua Spp.) are mammals of the Carnivore order, Procyonidae family 

(WILSON & REEDER, 2005). Nasua nasua are 100 centimeters long and weigh between 3 

and 7 kg. Males are larger than females (EMMONS, 1997).  

Coatis show diurnal habits, living in social matriarchal groups composed of more 

than 30 individuals including females and young animals (BARROS; FRENEDOZO, 2010). 

Males with more than two years old live alone (GOMPPER; DECKER, 1998; BEISIEGEL, 

2001). They are proliferous, with a female capable of giving birth to six puppies after 75 days 

of gestation (WHITESIDE, 2009).  

The anatomy of the reproductive system is similar when compared with other 

domestic animals, and are composed of two ovaries, two uterine tubes, one uterus (with two 

uterine horns, one corpus and one cervix), vagina and vulva (MAYOR et al., 2013). 

Although the prostate is a accessory sex gland commonly described in males of 

domestic species (GETTY, 2000; DYCE et al., 2004), it has already been described in 

females of some species, including rodents (BRAMBELL; DAVIS, 1940; MAHONEY; 

WITSCHI, 1947; SHEHATA, 1980; GROSS; DIDIO, 1987; FLAMINI et al., 2002; SANTOS 

et al., 2006) and humans (ZAVIAČIČ, 1999, WIMPISSINGER et al., 2007, 

WIMPISSINGER et al., 2009). 

The main function of the prostate is to secrete diverse seminal components, being 

essential for spermatozoid survival, either during or after ejaculation, allowing for 

reproductive success (TABOGA et al., 2009).  

The main interest in studying the female prostate underlies its potential to develop 

lesions during its lifespan. Several studies in females have shown the occurrence of urethral 

pathology with prostate origin, such as prostatitis, benign prostatic hyperplasia (BPH), and 

adenocarcinoma (DODSON et al., 1995; ALI et al., 1995; EBISUNO et al., 1995; SLOBODA 

et al., 1998; SHARIFI-AGHDAS; GHADERIAN, 2004; McCLUGGAGE et al., 2006; REIS 

et al., 2011).  

Studies employing Brazilian wild carnivores are rare in the literature 

(GUIMARAES et al., 2013). Although there are some data regarding the morphological 

aspects of coati male prostates (FRANCIOLLI et al., 2007), there is no information about the 

female prostate in this species. Therefore, this study aimed to describe the morphological, 

stereological and immunohistochemical aspects of the coati female prostate. 
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Materials and methods 

 

Animals 

Two female adult coatis (Nasua nasua), donated by the Instituto Brasileiro do 

Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis – IBAMA, according to Centro de 

Triagem de Animais Silvestres (CETAS) of the Goiania, Goias, Brazil were used in this study 

(license number 98/2011). The study was submitted and approved by Ethical Committee of 

the Federal University of Goias (protocol number 235/2011). Euthanasia of the animals was 

performed by intramuscular injection of a high anesthetic dosage (tiletamine/zolazepam; 10 

mg/kg), followed by deep anesthesia with barbiturics until the heart stopped and the animals 

died. 

 

Light Microscopy 

After death, tissue from both female coatis were fixed by perfusion formalin 

solution (4% formaldehydein 0.1 M phosphate buffer, pH 7.2) for 24 hours. After fixation, 

fragments of the urethra and vagina were picked and washed with running tap water, 

dehydrated in an etanol series, clearify in xylene, and embedded in paraplast (Histosec, 

Merck, Dermstadt, Germany). Tissue sections (thickness 3–5 μm) were obtained with an 

manual rotatory microtome (Leica RM2155, Nussloch, Germany) and stained with 

hematoxylin-eosin for general morphological analysis. Prostatic reticular fibers were 

identified by Gomori’s reticulin, and elastic fibers system stained by Weigert’s resorsin-fucsin 

method (Behmer et al., 1976). Neutral carbohydrates were identified by the periodic acid-

Schiff (PAS) test. The specimens were analyzed with an Olympus BX60 light microscope 

(Olympus, Hamburg, Germany), and the images were digitalized with the software DP-BSW 

V3.1 (Olympus). 

 

Stereological Analysis 

The stereological analysis was carried out with Weibel’s multipurpose graticulate 

with 130 points and 10 test lines (Weibel, 1975) to compare the relative proportion (relative 

frequency) of each component of the female prostatic tissue (epithelium, lumen, and stroma), 

as described by Huttunen et al. (1981).We chose 20 microscopic fields randomly from each 

female coati (ten fields per animal). The relative values were determined by counting the 

coincident points in the test grid and divided them by the total number of points. The 
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stereological parameters were obtained with the software Image-Pro Plus version 6.1 for 

Windows. 

 

 

Immunohistochemistry 

Tissue sections (thickness 5 μm) were subjected to immunohistochemistry for the 

detection of estrogen receptors type alpha (ERα), PCNA and p63. The sections were dewaxed 

and then rehydrated in graded alcohol and distilled water. Antigenic recuperation was 

performed in citrate buffer at high temperature (100°C) for 45 min. Endogenous peroxidase 

activity was blocked with 0.3% hydrogen peroxide in metanol for 20 min, followed by a 

quick rinse in distilled water and phosphate-buffered saline (PBS). Sections were incubated 

with primary antibodies ERα (rabbit polyclonal IgG, MC-20, sc-542, Santa Cruz 

Biotechnology), PCNA (mouse monoclonal IgG2a, SC 56, Santa Cruz Biotechnology, CA, 

USA) and p63 (mouse monoclonal IgG2a, 4A4, sc- 8431, Santa Cruz Biotechnology) diluted 

1:100 in 1% BSA in PBS at 4°C overnight. Polymers (Post Primary Block and Polymer, 

NovocastraTM, RE7260-K, Newcastle Upon Tyne, UK; DAKO Envisiontm + Dual link 

system-HRP, K4061; DAKO, North America, Inc., Carpinteria, California, USA) were used 

as secondary antibodies, according to the procedures described by the manufacturers. The 

sections were stained with diaminobenzidine and counterstained with Harris’s hematoxylin. 

The histological sections were analyzed using an Olympus BX60 light microscope (Olympus, 

Japan). 

 

Results 

 

Morphology 

We observed that the whole length of the female urethra of the coatis showed 

characteristics distinct from other carnivores. The urethra was joined to the vagina, sharing 

the same muscle and adventitia tunica (Fig. 1). 

The prostate of female coatis does not cross the urethral muscle and the prostatic 

alveoli are restricted to the urethral mucosa (Fig. 2). 
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Figure 1. Morphological characterization of the coati female prostate by the 

HE technique. (a) General view of a transversal section of the female urethra 

in its middle region. The urethra (U) and vagina (V) share the same muscle 
tunica (M) and adventitia (A). 

 

 

Figure 2. Morphological characterization of the coati female prostate by the 

HE technique. Female prostatic alveoli (G) disposed between the urethral 

epithelium (U) and muscularis mucosae (m). Vascular channels similar to the 
stratum spongiosum are observed through the urethral mucosa (arrows).  
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In female coatis, the prostatic alveoli are lined by pseudostratified cylindric 

epithelium, with basal and luminal cells (Figs. 3a-b). The epithelial compartment comprises a 

voluminous lumen where the products of secretion (of glycoproteic nature) are stored (Fig. 

3c-d). 

 

 

Figure 3. Morphological characterization of coati female prostate by the HE and PAS techniques. (a-

b) Details of the female prostatic epithelium (Ep) composed of basal (B) and secretory (S) cells. (c-d) 

PAS-positive secretion at the top of the secretory cells and in the glandular lumen (*). Stroma (St). 
 

The alveoli are surrounded by a rich collagen stroma, which distribute from the 

epithelial base to deep regions of the intra-alveolar stroma (Figs. 4a–b). The reticular fibers 

are sinuous and are restricted to the epithelial base (Figs. 4c–d). The narrowed and branched 

elastic fibers were observed in intra-alveolar stroma (Figs. 4e–f). 
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Figure 4. (a–b) Coati female prostate stained with picro-sirius & Haematoxylin. A high number of 

collagen fibers at the base of the epithelium (Ep) and in deep regions of the stroma may be observed. 
(c–d) Histological sections stained by Gӧmӧri's reticulin. Reticular fibers are observed in the base of 

the epithelium (Ep). (e–f) Elastic fibers in the intra-alveolar stroma of the prostate (arrows) stained 

with Weigert’s resorcinfuchsin. 

 

Stereology 

The stereological analysis demonstrated that the majority of the relative volume of the 

gland is filled by stromal (46.8 ± 2.4%) and luminal (34.3 ± 2.3%) compartments. On the 

other hand, the epithelial compartment corresponds to the minor part of the gland 18.9 ± 1.3% 

(Fig. 5). 
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Figure 5. Relative frequency of the prostate compartments (epithelium, lumen and stroma) of the adult 
coati female prostate. The values represent the mean ± standard error of the mean (SEM). 

 

 

 

Immunohistochemistry 

Regarding the ERα-positive cells, it was observed nuclear immunolabelings in 

epithelial and stromal cells (Fig. 6a–b). PCNA-positive cells were found only in the base of 

the epithelial compartment. Furthermore, p63-positive cells were found forming a 

discontinuous layer in the base of the epithelial compartment (Figs. 6e–f). 
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Figure 6. Immunohistochemical technique for ERα, PCNA, and p63. (a–b) Epithelial cells (Ep) and 
ERα-positive stromal cells (arrows). (c–d) PCNA-positive cells in the epithelium. (e–f) P63-positive 

cells in the basal compartment of the epithelium (Ep). 

 

Discussion 

 

Although the prostate has already been described in other rodents such as Rattus 

norvergicus (MAHONEY; WITSCHI, 1947; SHEHATA, 1980), Rattus rattus (SHEHATA, 

1972), Arvicantihis niloticus, Meriones lybicus (SHEHATA, 1975), Meriones unguiculatus 

(SANTOS et al., 2003; SANTOS et al., 2006), Mastomys erythroleucus (BRAMBELL; 

DAVIS, 1940), Praomys (mastomys) natalensis (GROSS; DIDIO, 1987), Lagostomus 
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maximus maximus (FLAMINI et al., 2002) and in humans (ZAVIAČIČ, 1999), this is the first 

description of the prostate in females of this carnivore.  

At our knowledge, this is the first study to demonstrate the presence of 

paraurethral glands, similar to the female prostate (Skene's paraurethral glands) in adult 

female coatis (Nasua nasua). In coatis, the female prostate is found distributed in the urethral 

mucosa, and it is lined by a pseudostratified epithelium composed of basal and secretory cells 

that synthesize PAS-positive products.  

The frequency of the female prostate is elevated in women (90%) (ZAVIAČIČ et 

al., 2000) and in Mongolian gerbils (80%) (SANTOS et al., 2003); the glands are well 

developed and active in the processes of secretion (ZAVIAČIČ et al., 2000; SANTOS et al., 

2003). However, the factors involved in the gland formation remain poorly understood. It is 

believed that among the factors, the presence of elevated testosterone (THOMSON, 2008) or 

the intrauterine fetal position (TIMMS et al., 1999; SANTOS and TABOGA, 2006) could be 

involved in female prostate development.  

The coatis female prostate, due to the morphological pattern of alveolar 

distribution and due to its restriction to the mucosa, does not cross the urethral muscle, which 

is similar to the human female prostate (ZAVIAČIČ, 1999). A distinct pattern is observed in 

rodents such as rats and Mongolian gerbils, where the prostatic buds cross the urethral muscle 

(BIANCARDI et al., 2010; SANTOS et al., 2006). The thickness of the muscle of the 

periurethral layer is regulated by androgens, which are fundamentals for prostatic 

morphogenesis in males and females. In females, the absence of androgens in fetuses leads to 

the formation of a thick and continuous urethral smooth muscle layer. On the other hand, the 

presence of androgens in males leads to a delay in the formation of the smooth muscle, 

allowing the buds to reach the ventral mesenchymal pad (VMP), which is a determinant for 

the continuity of prostate development (THOMSON et al., 2002; SANTOS; TABOGA, 

2006). 

Besides the prostate, an uncommon presence of vascular channels in the urethra 

with a similar organization to the corpus spongiosum of male urethrae was observed. The 

occurrence of large vascular channels (corpus spongiosum) has already been found in females 

of several mammalian species. This condition is coincident with the development of other 

structures of the phallic complex, and also with the formation of bulbourethral glands 

(Bartholin's gland) (MAHONEY; WITSCHI, 1947). Vestibular glands or other phallic 

structures, however were not observed.  
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The presence of a stratum spongiosum in female urethrae is not common but has 

already been described in spotted hyenas (Crocuta crocuta erxleben) (CUNHA et al., 2003), 

that are animals with genitalia similar to those of males, with a large and erectile clitoris, in 

addition to two bags with fibrous tissues similar to the scrotum bag localized in the same area 

of the male (SHOEMAKER et al., 2009).  

Although female coatis have a stratum spongiosum similar to that found in spotted 

hyenas, we did not observe a well-developed clitoris or other masculinized structures in these 

animals. In contrast, we verified that the reproductive system of coati females has the same 

anatomy as the domestic carnivore (GETTY, 1986; DYCE et al., 2004; MAYOR et al., 2013). 

Studies focusing on the reproductive system of spotted hyenas did not show any structures 

similar to the prostate (CUNHA et al., 2003).  

Like coatis, hyenas also form social matriarchal groups, with females showing 

dominant behaviors in relation to males (SHOEMAKER et al., 2009; BARROS; 

FRENEDOZO, 2010). Female Mongolian gerbils (Meriones unguiculatus) also show a 

dominant behavior and according to Fochi et al. (2008), these animals show elevated 

plasmatic testosterone concentrations when compared with females of other rodents. 

According to Thomson (2008), the formation of the prostate in rodents may be associated 

with several factors such as high levels of testosterone or increases of androgenic sensitivity. 

These factors may explain the dominant behavior of the female in these species, as well as the 

presence of the stratum spongiosum in coatis and spotted hyenas. However, we are not able to 

confirm these evidences since studies employing hormonal manipulations have not been 

executed in hyenas (SHOEMAKER et al., 2009) or in coatis. 

ERα-positive cells were observed in both the epithelium and stroma of the female 

prostates of coatis. ERs are specific estrogenic receptors, members of a large family of 

nuclear transcriptional factors ubiquitously found throughout the animal kingdom and that are 

involved with estrogenic action in prostates (PRINS; KORACH, 2008). The presence of ERα-

positive and PCNA-positive cells demonstrates that prostate physiology is regulated by 

steroid hormones that dictate the maintenance and secretory activity of the gland.  

Studies in wild animals, although difficult to perform, are important. When a 

morphophysiological pattern is established for a new species, there are new possibilities for 

additional studies, focusing on pathological, clinical or surgical aspects, allowing human 

intervention to attempt to solve problems related to that species or even similar species.  

At our knowledge, this is the first study to describe the prostate in adult female 

coatis and also this study has emphasized the morphological aspects of the prostate in this 
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species. New studies including biochemical and molecular aspects are necessary to elucidate 

other important aspects of the prostate in female mammals. 
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Resumo: Os quatis (Nasua nasua, Linnaeus 1766) são mamíferos pertencentes a família 

Procyonidae que alimentam-se principalmente de frutos, atuando como potenciais dispersores 

de sementes. Apesar da sua incontestável importância para a biodiversidade, estudos 

relacionados às características morfológicas envolvendo o N. nasua são escassos e, algumas 

vezes, superficiais. Assim, considerando a falta de estudos morfológicos sobre o N. nasua e a 

importância do sistema reprodutor feminino, com este estudo objetivo-se descrever 

histologicamente órgãos do sistema reprodutor feminino de fêmeas de quatis adultos. Para tal, 

foram utilizadas duas fêmeas adultas de N. nasua, cedidos pelo CETAS/IBAMA-GO. Após a 

eutanásia, os animais tiveram seus tecidos fixados e seus órgãos do sistema reprodutor foram 

coletados, lavados, desidratados, clarificados e incluídos sendo, posteriormente, seccionados a 

5µm em micrótomo rotativo manual. Foram utilizadas as técnicas histoquímicas de 

hematoxilina-eosina (HE), reticulina de Gömöri, resorcina, picrossirius e ácido periódico de 

Schiff (P.A.S.) bem como algumas técnicas de imunohistoquímica (PCNA e p63). As análises 

demonstraram que os quatis apresentam constituição histológica semelhante à de outras 

fêmeas domésticas, especialmente à dos carnívoros domésticos. Além disso, a estrutura 

histológica do ovário (sem folículo pré-ovulatório), tubas uterinas (ausência de cílios) útero 

(pequeno comprimento e o diâmetro das glândulas uterinas) e vagina (epitélio estratificado 

pavimentoso) são compatíveis com fêmeas em anestro. Considerando que estudos 

morfológicos em animais silvestres são escassos, acredita-se que o estabelecimento do padrão 

histológico de órgãos do sistema reprodutor de fêmeas de quatis auxilie futuros estudos na 

referida espécie e em outros procionídeos. 

 

Palavras-chave: Histologia, imunohistoquímica, morfologia, Procyonidae, reprodução. 
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1. Introdução 

 

O Nasua nasua, também conhecido como “quati-mundé” ou mesmo “mundé”
1
 é 

um habitante típico de áreas florestadas
2,3,4 

e é considerado o procionídeo mais amplamente 

distribuído na América do Sul. São encontrados desde o norte da Colômbia e Venezuela até o 

norte da Argentina
5,6,7

. No Brasil, ocorre em todos os biomas, porém, com menor frequência, 

na região nordeste
1,8

. A palavra “quati” é derivada do termo tupi akwa'tim, que significa 

“nariz pontudo”. Nasua possui origem latina de nasus, "nariz". Ambas fazem referência ao 

focinho comprido dos animais que compõem o gênero
9
.  

Os quatis (Nasua Spp.) são classificados como pertencentes ao filo Chordata, 

classe Mammalia, ordem Carnivora e família Procyonidae. Apesar de pertencerem à ordem 

carnivora
10

, comportam-se como onívoros generalistas, alimentando-se predominantemente 

de frutos e insetos
3
. A disponibilidade sazonal de frutos influencia fortemente sua estrutura 

populacional e reprodutiva
11

. 

Os quatis são animais de hábitos diurnos e que vivem em grupos sociais 

matriarcais compostos por 30 ou mais indivíduos, entre fêmeas, filhotes e machos jovens
8
. As 

fêmeas são encontradas solitárias apenas no período em que constroem seus ninhos nas 

árvores e amamentam seus filhotes em suas primeiras semanas de vida. Depois que os filhotes 

passam a seguir suas mães, as fêmeas voltam a viver em bando
4,5,8

. Os machos com mais de 

dois anos de idade vivem solitários
5,6

. São animais com elevada prolificidade, podendo uma 

fêmea parir até sete filhotes após 77 dias de gestação
12

. 

O sistema reprodutor das fêmeas de quatis, anatomicamente, é semelhante ao dos 

outros animais domésticos, sendo composto por dois ovários, duas tubas uterinas, um útero 

(composto por dois cornos, um corpo e uma cérvix), vagina e vulva
12

. Os estudos envolvendo 

os carnívoros silvestres brasileiros ainda são, de forma geral, escassos na literatura, mesmo 

aqueles que tratam dos aspectos mais básicos, como os morfológicos
13

. Essa escassez dificulta 

a implementação de programas de reprodução assistida voltados à conservação de espécies 

silvestres e selvagens
14

.   

O conhecimento das características morfológicas de um animal silvestre é 

fundamental para a realização de um exame semiológico
15

 e a compreensão da constituição 

interna de qualquer espécie animal é essencial para a intervenção humana ao seu favor, seja 

subsidiando o uso de técnicas de manejo ou em procedimentos clínico-cirúrgicos.  
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Dessa forma, considerando a importância do sistema reprodutor para a 

manutenção da vida, objetivou-se com este estudo, identificar e descrever as características 

histológicas dos ovários, tubas uterinas, útero e vagina de quatis. 

 

2. Material e métodos 

 

2.1. Animais 

Para o estudo foram utilizadas duas fêmeas adultas de quatis (Nasua nasua), 

cedidas pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – 

IBAMA, via Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS), localizado no município de 

Goiânia, Goiás, Brasil para destinação científica (nº licença 98/2011). Os protocolos de 

estudos foram submetidos e autorizados pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal de Goiás (CEP/UFG, protocolo 235/2011) sendo a eutanásia realizada de acordo com 

a Resolução nº 714, de 20 de junho de 2002, do Conselho Federal de Medicina Veterinária. 

Assim, a eutanásia foi realizada por meio de associação de tiletamina/zolazepam (10 mg/Kg), 

por via intramuscular (IM), para contenção química e indução anestésica, seguida de 

administração de tiopental (12,5mg/KG), via intravenosa (IV), para atingir o plano anestésico, 

após o qual foi mantida a administração deste anestésico geral injetável a 2,5% (IV) até o 

óbito por sobrecarga anestésica. 

 

2.2. Microscopia de Luz 

Os animais foram fixados com solução de formaldeído 4% (em tampão fosfato 

0,1M, pH 7,2) por meio de perfusão via artéria carótida comum, injeção nas grandes 

cavidades e infiltração das grandes massas musculares. Depois da fixação, os fragmentos de 

órgãos (ovário, tuba uterina, corno uterino, vagina) foram colhidos e lavados em água, 

desidratados em etanol, clarificados em xilol, embebidos em parafina (Histosec, Merck, 

Darmstadt, Germany) e seccionados a 5μm em micrótomo rotatório manual (Leica RM2155, 

Nussloch, Germany). Os cortes foram corados com hematoxilina-eosina, picrossírius-

hematoxilina, reticulina de Gömöri, resorcina-fucsina de Weigert e reação do ácido periódico 

de Schiff.  Os tecidos foram analisados ao microscópio de luz (Olympus BX 60, Olympus, 

Japan) e as imagens foram digitalizadas no programa DP-BSW v.3.1 (Olympus, Japan) e em 

um sistema de slide virtual BX 61 VS (Olympus, Tokyo, Japan). 
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2.3. Imunohistoquímica  

Os cortes histológicos foram submetidos a reações de imunohistoquímica para 

detecção de antígeno nuclear de proliferação celular (PCNA) e da proteína tumoral 63 (p63).  

Anticorpos primários para PCNA (mouse monoclonal IgG2a, SC 56, Santa Cruz 

Biotechnology, CA, USA) e p63 (mouse monoclonal IgG2a, 4A4, sc-8431, Santa Cruz 

Biotechnology) foram aplicados em uma diluição de 1:100. Polímeros (Post Primary Block 

and Polymer, Novocastra TM, RE7260-k, Newcastle Upon Tyne, UK; DAKO Envision
tm

 + 

Dual link system-HRP, K4061; DAKO, North America, Inc., Carpinteria, California, USA) 

foram utilizados como anticorpo secundário, de acordo com os procedimentos descritos pelo 

fabricante. Os cortes foram corados com diaminobenzidina e contracorados com hematoxilina 

de Harris e analisados ao microscópio de luz (Olympus BX60, Olympus, Japan). 

 

3. Resultados 

 

3.1. Ovários  

Histologicamente, os ovários de quatis apresentaram córtex e medula revestidos 

externamente por uma camada de tecido epitelial simples cúbico, o epitélio germinativo, o 

qual estava apoiado sobre uma camada de tecido conjuntivo denso, a túnica albugínea (Fig. 

1a).  

A região cortical apresentou diversos folículos ovarianos típicos em vários 

estágios de desenvolvimento. Os folículos primordiais apresentaram o ovócito envolto por 

uma única camada de células da granulosa pavimentosas (Fig. 1c). Os folículos primários 

apresentaram uma ou mais camada de células da granulosa cúbicas (Figs. 1c-d). Os folículos 

secundários apresentaram uma zona pelúcida evidente e acúmulo de líquido folicular na 

cavidade antral (Fig, 1b). 

Inúmeros folículos primordiais foram observados próximos à túnica albugínea, 

enquanto que folículos primários e secundários puderam ser observados por todo o córtex 

ovariano (Figs. 1b-c). Estes folículos estavam envoltos por tecido conjuntivo frouxo muito 

vascularizado (Figs. 1c-d). Folículos maduros ou pré-ovulatórios não foram observados.  A 

região medular ovariana era composta por tecido conjuntivo frouxo rico em vasos sanguíneos, 

linfáticos e nervos (Fig. 1a). 
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FIGURA 1 - Fotomicrografia de ovário de quati. (a-d) Cortes histológicos do ovário de quati, corados 

pela técnica da hematoxilina-eosina, evidenciando o córtex (C) e medula (M) da glândula. Abaixo do 

epitélio germinativo simples cúbico (seta) observa-se uma camada de tecido conjuntivo denso, a túnica 
albugínea (*). No córtex observam-se folículos primordiais (P), primários (1º) e secundários (2º). 

Núcleo do ovócito (N), camada granulosa (Gr). 

 

A reação imunohistoquímica demonstrou células PCNA-positivas no epitélio 

germinativo ovariano e na camada granulosa e teca interna do folículo ovariano (Figs. 2a-b). 

 

 

FIGURA 2 – (a-b) Fotomicrografia de ovário de quati. Células PCNA-positivas coradas de castanho 
no epitélio germinativo e na camada granulosa e teca interna do folículo ovariano.  
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3.2. Tuba uterina 

Macroscopicamente, as tubas uterinas de quatis puderam ser subdivididas em 

infundíbulo (extremidade ovariana), ampola e istmo (extremidade uterina). Histologicamente, 

não foram observadas diferenças na estrutura da parede destas regiões. A parede da tuba 

(região ampular) apresentou uma mucosa altamente pregueada, revestida por epitélio simples 

cilíndrico e apoiada sobre uma lâmina própria muito vascularizada e repleta de glândulas 

(figuras 2g-h). Não havia a presença de cílios. Não havia submucosa e a túnica muscular lisa 

era delgada e envolvida externamente por uma serosa. 

 

FIGURA 3 - Fotomicrografia da região ampular de tuba uterina de quati (a-b) Ampola da tuba uterina 

apresentando mucosa pregueada (setas) e com muitas glândulas (G). 

 

3.3. Cornos uterinos 

Neste estudo não foram observadas diferenças morfológicas microscópicas entre 

os cornos uterinos e o corpo do útero de quatis. Deste modo, optou-se por descrever a 

estrutura histológica dos cornos uterinos destes animais (Fig. 4a). 

O endométrio de ambas as fêmeas apresentou pregas longitudinais curtas 

revestidas por epitélio simples cilíndrico. As glândulas endometriais tubulares apresentaram-

se retas, curtas, com lúmen reduzido ou ausente e dispostas por toda a lâmina própria (Fig. 3b, 

d). Não foi observado acúmulo de secreção mucosa nestas glândulas. A lâmina própria exibiu 

grande quantidade de fibras de colágeno (Fig. 3e). Fibras reticulares foram observadas na base 

do epitélio endometrial (Fig. 3f). 

O miométrio apresentou duas camadas de células musculares lisas, uma circular 

interna e outra longitudinal externa. Entre estas camadas observou-se a presença do estrato 

vascular, com uma grande quantidade de vasos de grande calibre e de gânglios nervosos (Fig. 

3c). Externamente, o perimétrio apresentou uma única camada de células epiteliais 

pavimentosas apoiadas sobre um tecido conjuntivo frouxo. 
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FIGURA 4 - Fotomicrografia de útero de quati. (a-d) Cortes histológicos de cornos uterinos de quati 

corados pela técnica da hematoxilina-eosina. O endométrio (E) é revestido por epitélio simples 

cilíndrico (Ep) e apresenta glândulas tubulares retas (setas) dispersas por toda a lâmina própria (LP). O 
miométrio é dividido em uma camada circular interna (C) e outra longitudinal externa (L). Vaso 

sanguíneo (V), gânglio nervoso (G). (e) Abundância de colágeno (vermelho) na lâmina própria do 

endométrio uterino. Coloração: picrossirius-hematoxilina.  (f) Fibras reticulares na base do epitélio 
endometrial (setas). Coloração: reticulina de Gömöri. 

 

Células PCNA-positivas foram observadas no epitélio de revestimento e glandular 

do endométrio. Além disso, fibroblastos da lâmina própria também mostraram reatividade a 

este marcador (Figs. 5a-b). Células p63-positivas também foram observadas no epitélio de 
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revestimento e glandular do endométrio de quatis (Figs.5c-d). 

 

 

FIGURA 5 - (a-b) Células PCNA-positivas no epitélio de revestimento (Ep) e glandular (seta) do 

endométrio de quatis. Fibroblastos da lâmina própria endometrial também foram reativos a este 
marcador (c-d) Células p63-positivas no epitélio de revestimento e glandular do endométrio uterino.  

 

3.4. Vagina 

A vagina apresentou estrutura típica de animais em anestro, com epitélio 

estratificado pavimentoso não queratinizado com duas ou três camadas de células apoiadas 

sobre uma lâmina própria de tecido conjuntivo frouxo ricamente vascularizado (Fig. 6a). A 

lâmina própria exibiu predominantemente fibras de colágeno (Fig. 6b) e fibras elásticas (Figs. 

6c-d). A submucosa apresentou um tecido conjuntivo denso muito vascularizado e contíguo a 

uma camada muscular descontínua, composta por células musculares lisas e estriadas 

esqueléticas. Externamente, pode-se observar uma adventícia delgada, composta de 

conjuntivo frouxo (Fig. 6a). 
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FIGURA 6 - Fotomicrografia de vagina de quati. Cortes histológicos de vagina de quati corado pelas 

técnicas: (a): hematoxilina-eosina; (b): picrossirius-hematoxilina; (c-d): resorcina-fucsina de Weigert. 

Observe o epitélio pouco estratificado, típico de anestro (Ep). A lâmina própria é constituída por 
tecido conjuntivo frouxo muito vascularizado (V) e rico em fibras de colágeno (vermelho) e fibras 

elásticas (setas). A túnica muscular (M) é descontínua e entremeada ao tecido conjuntivo continuo à 

túnica adventícia. 

 

4. Discussão 

Apesar da anatomia macroscópica e alguns pontos da microscopia de alguns 

órgãos reprodutivos de fêmeas de quati já terem sido descritos
12

, ao que se sabe, este é o 

primeiro estudo a descrever, de forma minuciosa, a anatomia microscópica de diversos órgãos 

reprodutivos em conjunto. 

Com relação aos ovários dos quatis, as regiões cortical e medular mostraram-se 

dispostas de forma idêntica a dos carnívoros domésticos
16

, estando o córtex localizado na 

periferia, circundando a medular ovariana. A maioria dos animais domésticos possui os 

ovários formados por essas duas zonas distintas, com excessão da égua, onde o córtex e a 

região medular estão invertidos, estando o primeiro na região profunda e o último na região 

superficial do ovário
16,17,18

. O revestimento externo dos ovários dos quatis, formado por uma 

camada de tecido epitelial simples cúbico, também mostrou-se semelhante ao epitélio 

germinativo de outras espécies domésticas
16,18

. 
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Os diversos folículos ovarianos apresentaram morfologia típica e sua localização, 

na zona cortical, logo abaixo da túnica albugínea, foi a mesma de outras espécies animais
16

. 

Os folículos apresentaram-se em vários estágios de desenvolvimento e com as mesmas 

características morfológicas dos mamíferos domésticos
17,18

. 

Semelhante a outras espécies animais, nos quatis os folículos estavam envoltos 

por tecido conjuntivo frouxo muito vascularizado. No entanto, não foi verificada a presença 

de corpo lúteo nem de folículos maduros ou pré-ovulatórios fato que permite sugerir que tais 

fêmeas estavam em anestro. Mayor et al.
12

 afirmaram que, em quatis não gestantes, a presença 

de ovários contendo pequenos folículos antrais e sem o corpo lúteo caracterizam fêmeas em 

anestro, da mesma forma como ocorre no cão doméstico. 

Apesar de as fêmeas do presente estudo apresentarem-se histologicamente 

compatível com anestro, a presença de folículos primordiais, primários e secundários foi 

verificada. Mayor et al.
 12

 ao estudarem alguns pontos da anatomia e histologia desses animais 

observaram que quatis em anestro também apresentavam crescimento folicular, mas a 

diferenciação folicular terminal estava ausente. Essa situação também foi verificada por 

outros autores em cadelas durante o anestro
19,20

. 

A região medular ovariana dos quatis era composta por tecido conjuntivo frouxo 

rico em vasos sanguíneos, linfáticos e nervos, situação idêntica ao já descrito por Banks
16

, em 

espécies de animais domésticos. 

A ocorrência de células PCNA-positivas no epitélio germinativo ovariano e na 

camada granulosa e teca interna do folículo ovariano, demonstrada por imunohistoquímica, 

foi verificada. Essa situação já era esperada, pois se trata de áreas de intensa proliferação 

celular. 

Com relação às tubas uterinas, histologicamente, não foram observadas diferenças 

na estrutura da parede de suas diferentes regiões. A região ampular das tubas uterinas de 

quatis apresentou uma mucosa muito pregueada, revestida por epitélio simples cilíndrico, 

semelhante aos animais domésticos
16,17,18

. No entanto, as células não se mostraram ciliadas. 

Essa situação pode ser explicada pelo fato de que a presença de cílios nas tubas sofre 

influência hormonal. Durate o anestro, as tubas se atrofiam e perdem seus cílios. No pró-estro 

e estro hipertrofiam-se e se tornam novamente ciliadas e, durante a gestação, atrofiam-se e 

perdem seus cílios
21

. De acordo com o observado, os animais do presente estudo, ao que tudo 

indica, possivelmente se encontravam em anestro. 
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A presença de submucosa não foi verificada nas tubas dos quatis do presente 

estudo, diferente do descrito para os animais domésticos, nos quais o epitélio é envolto, 

externamente, por uma lâmina própria submucosa
16,17,18

. 

Nos quatis, a túnica muscular se apresentou lisa e delgada, envolvida 

externamente por uma serosa. Banks
16

 afirma que nos animais domésticos a túnica muscular 

varia conforme a região da tuba uterina, apresentando-se mais robusta no istmo. A serosa 

também está presente nos animais domésticos
16,17,18

. 

 O útero dos quatis do presente estudo apresentou estrutura semelhante a dos 

carnívoros domésticos, nos quais ele se apresenta bicornual, ou seja, formado por um corpo, 

dois cornos uterinos proeminentes e uma única cérvix
16,22,23

.  

Não foram observadas diferenças histológicas entre os cornos uterinos e o corpo 

do útero dos quatis deste estudo. Apesar de Mayor et al.
12

 também terem verificado que a 

estrutura anatômica do útero de quatis era a mesma dos carnívoros domésticos e 

consequentemente, semelhante aos animais do presente estudo, eles não relataram se foram 

observadas diferenças histológicas entre os cornos uterinos e o corpo do útero daqueles quatis. 

O endométrio uterino das fêmeas apresentou pregas longitudinais curtas 

revestidas por epitélio simples cilíndrico, padrão consistente com o já observado nas 

cadelas
24,25,26

. 

Com relação às glândulas endometriais, estas foram observadas dispostas por toda 

a lâmina própria, apresentando-se tubulares simples, tipicamente retas e curtas, 

semelhantemente às cadelas
24

. A presença de glândulas endometriais já havia sido 

identificada em quatis, por Mayor et al.
12

. 

Barrau et al.
24

 afirmaram que, durante o anestro, devido aos baixos níveis de 

estrogênio e progesterona, o comprimento e o diâmetro das glândulas uterinas estão no seu 

ponto mais baixo, apresentando um epitélio de revestimento baixo, que varia de colunar a 

cúbico. Adicionalmente observaram que em muitas das células glandulares e nos lúmens 

glandulares possuíam uma pequena quantidade de material P.A.S. positivo. No presente 

estudo, não foi constatada a presença de secreção P.A.S. positiva. 

A lâmina própria exibiu grande quantidade de fibras de colágeno e fibras 

reticulares foram observadas na base do epitélio endometrial, dados que são consistentes com 

a necessidade de expansão que o órgão necessita ter durante o desenvolvimento das gestações, 

bem como à sustentação da estrutura. 

O miométrio dos quatis do presente estudo apresentou-se composto por uma 

espessa subcamada circular interna, de musculatura lisa e uma subcamada longitudinal 
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externa delgada, havendo entre as duas subcamadas um estrato vascular. Essa situação é 

semelhante ao já identificado nos animais domésticos
16,17,18,21

. 

Células PCNA-positivas foram observadas no epitélio de revestimento e glandular 

do endométrio. Além disso, fibroblastos da lâmina própria também mostraram reatividade a 

este marcador. Apesar de também terem observado a presença de glândulas endometriais, 

Mayor et al.
12

, em estudo com quatis da Amazônia peruana,  não observaram a proliferação 

das mesmas em fêmeas de quatis em anestro. No presente estudo, embora as glândulas 

endometriais não estivessem ativas no processo de secreção, foi observado que elas, 

possivelmente, mantinham uma baixa atividade proliferativa, ao revelarem a presença de 

células PCNA-positivas. 

A vagina apresentou estrutura típica de animais em anestro, com epitélio 

estratificado pavimentoso não queratinizado com duas ou três camadas de células apoiadas 

sobre uma lâmina própria de tecido conjuntivo frouxo ricamente vascularizado. Sabe-se que o 

epitélio da mucosa vaginal sofre alterações de acordo com a fase do ciclo estral
17,18

. Assim, os 

achados do presente estudo assemelham-se e corroboram com os resultados encontrados em 

fêmeas (em anestro) de quatis da Amazônia peruana, nas quais o epitélio vaginal apresentou 

uma menor espessura, assim como cornificação epitelial, que aumentavam significativamente 

conforme o maior diâmetro do folículo antral
12

. 

Fibras de colágeno e fibras elásticas apresentaram-se predominantemente na 

lâmina própria e submucosa. A grande elasticidade da vagina é devido à presença de grande 

número de fibras elásticas no tecido conjuntivo da sua parede
27,28

. 

O fato da camada muscular (lisa e esquelética) ter-se apresentado descontínua e 

entremeada a camadas de tecido conjuntivo frouxo é um dado que difere do que já foi descrito 

nos animais domésticos, nos quais há duas ou três subcamadas musculares lisas, sendo uma 

longitudinal interna (variável), uma circular intermediária e outra longitudinal externa
16

. No 

que se refere às cadelas, a muscular é bem espessa
23

 e a presença da terceira subcamada, a 

longitudinal interna, é frequente
17,18

. 

Nas fêmeas de quatis do corrente estudo foi observada, externamente à camada 

muscular, uma delgada adventícia semelhantemente às fêmeas de animais domésticos
17,18

.  

Os achados verificados no presente estudo, de forma geral, revelam que o N. 

nasua possui constituição histológica semelhante à de outras fêmeas domésticas. 

Adicionalmente, a estrutura histológica do ovário (sem folículo pré-ovulatório), tubas uterinas 

(sem cílios), útero (pequeno comprimento e diâmetro das glândulas uterinas) e vagina 

(epitélio estratificado pavimentoso não queratinizado) são achados compatíveis com animais 
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em anestro. Considerando que estudos morfológicos em animais silvestres são escassos, o 

estabelecimento do padrão histológico de órgãos do sistema reprodutor de fêmeas de quatis 

pode trazer a luz características específicas de animais desta espécie que poderão auxiliar a 

elucidar padrões reprodutivos e servir de base para futuros estudos na referida espécie e em 

outros procionídeos. 

 

Agradecimentos: 

Ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – 

IBAMA e ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) do município de Goiânia, 

Goiás, Brasil pela cessão dos animais. A CAPES e CNPq. 

 

5. Referências 

1. Beisiegel BM, Campos CB. Avaliação do risco de extinção do Quati Nasua nasua 

(Linnaeus, 1766) no Brasil.  Biodiversidade Brasileira. 2013;3(1):269-276. 

2. Gompper ME. Population ecology of the white-nosed coati (Nasua narica) on Barro 

colorado Island, Panamá. J. zool. 1997;241:441-455. 

3. Alves-Costa CP, Fonseca GAB, Christofaro C. Variation in the diet of the brown-nosed 

coati (Nasua nasua) in southeastern Brazil. J. Mammal. 2004;85(3):478-482. 

4. Beisiegel B, Mantovani W. Habitat use, home range and foraging preferences of the 

coati Nasua nasua in a pluvial tropical Atlantic forest area. J. zool. 2006;269(1):77-87. 

5. Gompper ME, Decker DM. Nasua nasua. Mamm. species.1998;580:1-36 

6. Beisiegel BM. Notes on the coati, Nasua nasua (Carnivora: Procyonidae) in an 

Atlantic Forest area.  Braz. J. Biol. 2001;61(4):689-692. 

7. Cuarón AD, Morales MAM, McFadden KW, Valenzuela D, Gompper M. The status 

of dwarf carnivores on Cozumel Island, Mexico. Biodivers. conserv. 2004;13:317-

331. 

8. Barros D, Frenedozo RC. Uso do habitat, estrutura social e aspectos básicos da 

etologia de um grupo de quatis (Nasua nasua Linnaeus, 1766) (Carnivora: 

Procyonidae) em uma área de Mata Atlântica, São Paulo, Brasil. Biotemas. 

2010;23(3):175-180. 

9. Ferreira ABH. Novo dicionário da língua portuguesa. 2.ed. Rio de Janeiro: Nova 

Fronteira; 1986. 1838p. 

10. Wilson DE, Reeder DAM. Mammal Species of the World. A Taxonomic and 

Geographic Reference, 3rd ed. Baltimore: Johns Hopkins University Press; 2005. 

2142p. 

11. Costa EMJ, Mauro RA, Silva JSV. Group composition and activity patterns of brown-



56 

 

nosed coatis in savanna fragments, Mato Grosso do Sul, Brazil. Braz. j. biol. 

2009;69(4):985-991. 

12. Mayor P, Montes D, López-Plana C. Functional morphology of the female genital 

organs in the wild ring-tailed coati (Nasua nasua) in the  northeastern Peruvian 

Amazon. Can. j. zool. 2013;91:496-504. 

13. Guimarães FR, Cardoso JR, Saddi TM, Araújo LBM, Araújo EG. Aspectos 

anatômicos dos músculos caudais da coxa do quati (Nasua nasua, LINNAEUS 1766). 

Biosci. j. 2013;29(5):1284-1294, 2013.  

14. Wildt DE. Lions, Tigers and Pandas, Oh My. J Androl. 2005;26:452-454. 

15. Feitosa FLF. Semiologia Veterinária: a Arte do Diagnóstico. 2nd ed. São Paulo: Roca; 

2008. 752p. 

16. Banks WJ. Histologia veterinária aplicada. 2a ed. São Paulo: Manole Ltda; 1992. 

629p. 

17. Priedkalns J. Sistema reprodutor feminino. In: Dellmann HD, Brown EM. Histologia 

veterinária. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 1982. 397p. 

18. Samuelson DA. Tratado de histologia veterinária. Rio de Janeiro: Elsevier; 2007. 

527p. 

19. Andersen AC, Simpson ME. The ovary and the reproductive cycle of the dog (beagle). 

Los Altos: Geron-X Inc.; 1973. 290p. 

20. England GC, Russo M, Freeman SL. Follicular dynamics, ovulation and conception 

rates in bitches. Reprod. domest. anim. 2009;44:53–58. 

21. Hafez ESE. Reprodução animal. 6a ed. São Paulo: Manole; 1993. 720p. 

22. Roberts SJ. Obstetrícia Veterinária y Patologia de la Reproducción (Teriogenologia). 

Buenos Aires: Hemisferio Sur; 1984.1021p. 

23. Getty R. Sisson/Grossman: Anatomia dos animais domésticos. 6th ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan S.A.; 1986. 2000p. 

24. Barrau MD, Abel JH Jr, Verhage HG, Tietz WJ Jr. Development of the endometrium 

during the estrous cycle in the bitch. Am. j. anat. 1975;142:47–65. 

25. Galabova G, Egerbacher M, Aurich JE, Leitner M, Walter I. Morphological changes 

of the endometrial epithelium in the bitch during metaestrus and anestrus. Reprod. 

domest. anim. 2003;38:415-420. 

26. Walter I, Galabova G, Dimov D, Helmreich M. The morphological basis of proestrus 

endometrial bleeding in canines. Theriogenology. 2011;75:411-420. 

27. Junqueira LC, Carneiro J. Histologia Básica. 11a ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan; 2008. 524p. 



57 

 

28. Ross MH, Pawlina W. Histologia, texto e atlas em correlação com biologia celular e 

molécula. 5th ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2008. 908p. 



58 

 

CAPÍTULO 4. ASPECTOS HISTOLÓGICOS DA GLÂNDULA MAMÁRIA DE 

QUATI (Nasua nasua, LINNAEUS 1766). 
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Resumo: Os quatis (Nasua nasua, Linnaeus 1766) são membros da família Procyonidae com 

amplas distribuição nas florestas sul-americanas. Animais com elevada prolificidade, formam 

grupos matriarcais de até mais de 30 indivíduos, nos quais os filhotes são amamentados até os 

cinco meses. A glândula mamária, apesar de apresentar semelhanças entre os mamíferos, 

sofre variações entre as espécies quanto à aparência, número e disposição e, sua estrutura 

histológica sofre alterações de acordo com o sexo, a idade e o estado fisiológico. 

Considerando que os estudos morfológicos de quatis são escassos bem como a importância da 

glândula mamária na manutenção da vida, o presente estudo buscou caracterizar 

morfologicamente a glândula mamária de fêmeas de quatis adultos. Para tal, foram utilizadas 

duas fêmeas adultas de N. nasua, cedidas pelo CETAS/IBAMA-GO. O estudo foi aprovado 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás e a eutanásia foi 

realizada segundo normativa do Conselho Federal de Medicina Veterinária. Os animais 

tiveram seus tecidos fixados e seus órgãos foram coletados, lavados, desidratados, clarificados 

e incluídos sendo, posteriormente, seccionados a 5µm em micrótomo rotativo manual. Foram 

utilizadas as técnicas histoquímicas de hematoxilina-eosina, reticulina de Gömöri, resorcina, 

picrossirius e ácido periódico de Schiff (P.A.S.) bem como algumas técnicas de 

imunohistoquímica (PCNA e p63). Os achados revelaram que as glândulas mamárias de 

fêmeas de Nasua nasua assemelham-se quanto as características morfológicas aos animais 

domésticos e aos mãos-peladas, entretanto diferem em número, no que diz respeito aos 

carnívoros domésticos. A atividade proliferatica do epitélio glandular mostrou-se discreta, 

porém presente, mesmo as fêmeas estando em anestro. 

 

Palavras-chave: Histologia, imunohistoquímica, morfologia, Procyonidae, reprodução. 
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1. Introdução 

Os quatis (Nasua nasua) são classificados como pertencentes ao filo Chordata, 

classe Mammalia, ordem Carnivora e família Procyonidae
1
. São habitantes típico de áreas 

florestadas
2-4

 e considerados o procionídeo mais amplamente distribuído na América do Sul. 

São encontrados desde o norte da Colômbia e Venezuela até o norte da Argentina
5-7

. No 

Brasil, ocorre em todos os biomas, contudo, com menor frequência, na região nordeste
8,9

. 

Os quatis são animais de hábitos diurnos e que vivem em grupos sociais 

matriarcais compostos por até mais de 30 indivíduos, entre fêmeas, filhotes e machos jovens
8
. 

São animais com elevada prolificidade, podendo uma fêmea parir até sete filhotes após 77 

dias de gestação
10

. As fêmeas são encontradas solitárias apenas no período em que constroem 

seus ninhos nas árvores e amamentam seus filhotes durante suas primeiras semanas de 

vida
4,5,8

. Os filhotes são amamentados até os cinco meses
6
.  

A glândula mamária é uma característica exclusiva dos mamíferos, cuja função 

nas fêmeas é secretar leite
11,12

. Embora sua estrutura básica seja similar nos mamíferos, há 

amplas variações entre as espécies quanto à quantidade relativa dos componentes secretados, 

aparência, número e disposição das mamas
13

. A situação comumente observada nos 

carnívoros domésticos é a de, nos cães, de forma geral, existirem cinco pares de mamas (dez 

glândulas mamárias)
14-16

 e nos gatos, quatro pares (oito glândulas mamárias) denominadas em 

ambos, de acordo com sua localização, como torácicas, abdominais e inguinais
11,13,15,16

. 

O órgão é uma glândula túbulo-alveolar
17-20

 composta, sendo considerada uma 

glândula sudorípara modificada
17

 e muito aumentada
15

.  

A estrutura histológica das glândulas mamárias sofre alteração de acordo com o 

sexo, a idade e o estado fisiológico
17,20,21

, sendo sensíveis à ação dos hormônios esteróides 

que atuam por via autócrina, parácrina e endócrina 
16,20,21

. 

Os estudos envolvendo a morfologia dos quatis são escassos e a abordagem 

comumente dada aos estudos envolvendo a glândula mamária são, na maioria, voltados às 

alterações oncológicas nos animais domésticos.  

Dessa forma, considerando a importância da glândula mamária, o presente estudo 

buscou caracterizar morfologicamente a glândula mamária de quatis (N. nasua). 
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2. Material e métodos 

 

2.1. Animais 

Foram utilizados duas fêmeas adultas de quatis (Nasua nasua), cedidas pelo 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, via 

Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) do município de Goiânia, Goiás, Brasil, 

para destinação científica (nº licença 98/2011). Os estudos envolvendo tais animais foram 

aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás (CEP/ UFG, 

protocolo 235/2011), sendo a eutanásia realizada de acordo com a Resolução nº 714, de 20 de 

junho de 2002, do Conselho Federal de Medicina Veterinária. Assim, a eutanásia foi realizada 

por meio de associação de tiletamina/zolazepam (10 mg/Kg), por via intramuscular (IM), para 

contenção química e indução anestésica, seguida de administração de tiopental (12,5mg/KG), 

via intravenosa (IV), para atingir o plano anestésico, após o qual foi mantida a administração 

deste anestésico geral injetável a 2,5% (IV) até o óbito por sobrecarga anestésica. 

 

2.2. Microscopia de Luz 

Os animais foram fixados com solução de formaldeído 4% (em tampão fosfato 

0,1M, pH 7,2) por meio de perfusão via artéria carótida comum, injeção nas grandes 

cavidades e infiltração das grandes massas musculares. Depois da fixação, os tecidos foram 

colhidos e lavados em água, desidratados em etanol, clarificados em xilol, embebidos em 

parafina (Histosec, Merck, Darmstadt, Germany) e seccionados a 5μm em micrótomo 

rotatório manual (Leica RM2155, Nussloch, Germany). Os cortes foram corados com 

hematoxilina-eosina, picrossírius-hematoxilina, reticulina de Gömöri, resorcina-fucsina de 

Weigert e reação do ácido periódico de Schiff.  Os tecidos foram analisados ao microscópio 

de luz (Olympus BX 60, Olympus, Japan) e as imagens foram digitalizadas no programa DP-

BSW v.3.1 (Olympus, Japan) e em um sistema de slide virtual BX 61 VS (Olympus, Tokyo, 

Japan). 

 

2.3. Imunohistoquímica  

Os cortes histológicos foram submetidos a reações de imunohistoquímica para 

detecção de PCNA e p63.  Anticorpos primários para PCNA (mouse monoclonal IgG2a, SC 

56, Santa Cruz Biotechnology, CA, USA) e p63 (mouse monoclonal IgG2a, 4A4, sc-8431, 

Santa Cruz Biotechnology) foram aplicados em uma diluição de 1:100. Polímeros (Post 

Primary Block and Polymer, Novocastra TM, RE7260-k, Newcastle Upon Tyne, UK; DAKO 
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Envision
tm

 + Dual link system-HRP, K4061; DAKO, North America, Inc., Carpinteria, 

California, USA) foram utilizados como anticorpo secundário, de acordo com os 

procedimentos descritos pelo fabricante. Os cortes foram corados com diaminobenzidina e 

contracorados com hematoxilina de Harris. Os cortes histológicos foram analisados ao 

microscópio de luz (Olympus BX60, Olympus, Japan). 

 

3. Resultados 

As fêmeas de quati em estudo apresentaram três pares de glândulas mamárias, 

sendo um par abdominal cranial, um abdominal caudal e o terceiro par, de mamas inguinais. 

Os três pares de mamas se encontravam, morfologicamente, inativos. 

Nas fêmeas de quatis havia a presença de pelos em abundância na região das 

glândulas mamárias e estes, apesar de recobrirem grande parte das papilas, não emergiam 

delas. As papilas mamárias das fêmeas de quatis estudadas eram despigmentadas e 

apresentaram formato arredondado. 

Histologicamente, as glândulas mamárias das fêmeas estudadas eras formadas por 

lóbulos de glândulas tubuloalveolares que se distribuiam ao longo de uma espessa camada de 

tecido conjuntivo denso e adiposo, contígua à derme. Cada lóbulo mamário continha uma 

glândula tubuloalveolar individualizada que se abria em um ducto excretor. Os ductos 

excretores convergiam para a região da papila mamária, onde se abriam individualmente na 

superfície da pele (Fig. 1a). 

Cada lóbulo mamário apresentou uma grande quantidade de ductos intralobulares 

de diâmetros variáveis (Fig. 1b), com a maioria dos ductos apresentando lúmen reduzido ou 

ausência de luz. Os ductos intralobulares eram revestidos por um epitélio pseudoestratificado, 

com células luminais e basais (Fig. 1c), 

Os ductos intralobulares são envoltos por um tecido conjuntivo intralobular rico 

em fibras colágenas e elásticas (Figs. 2a, c). Fibras reticulares foram observadas 

exclusivamente na base do epitélio ductal (Fig. 2b). 

A reação com o P.A.S. demonstrou quantidades discretas de secreção 

glicoproteica armazenada no lumen ductal (Fig. 2d). 
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FIGURA 1 - Fotomicrografia de glândula mamária de quati. (a) Visão panorâmica de um 

corte total de mama de quati corado pelo ácido periódico de Schiff (P.A.S.). No lobo 

mamário, cada grupo de ductos intralobulares (área circulada) é circundado por tecido 

conjuntivo intralobular e desemboca em um ducto excretor (seta) no centro da papila 
mamária. Vaso sanguíneo (V). (b) Detalhe do lobo mamário evidenciando os ductos 

intralobulares (D). Coloração: hematoxilina-eosina. (c) Os ductos são revestidos por 

epitélio pseudoestratificado (Ep) e, em sua maioria, não apresentam lumen ou tem luz 
reduzida (*).Coloração: hematoxilina-eosina. 

 

 
FIGURA 2 - Fotomicrografia de glândula mamária de quati. (a) Abundância em colágeno 
(vermelho) no tecido conjuntivo intralobular. Coloração: picrossirius-hematoxilina. (b) 
Fibras reticulares (setas) na base do epitélio de revestimento dos ductos mamários (D). 
Colágeno (CO). Coloração: reticulina de Gömöri. (c) Fibras elásticas (setas) formam uma 
rede de fibrilas esparsas no tecido conjuntivo interlobular. Coloração: resorcina-fucsina de 
Weigert. (d) Secreção glicoproteica no lumen dos ductos mamários (*). Coloração: P.A.S.  
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A reação imunohistoquímica para PCNA demonstrou que embora a glândula 

mamária esteja em um estado de inatividade, suas células ductais apresentaram uma atividade 

mínima de proliferação celular (Fig. 3a). A presença de células basais no epitélio de 

revestimento foi confirmada pela marcação imunohistoquímica para a proteína p63 (Fig. 3b). 

 

 

FIGURA 3 - Fotomicrografia de glândula mamária de quati. (a) Células PCNA-positivas no epitélio 

ductal da mama de quatis. (b) Células p63-positivas no epitélio dos ductos mamários 

 

 4. Discussão 

As fêmeas de quati do presente estudo possuiam três pares de glândulas mamárias 

que, designadas de acordo com a sua localização anatômica, foram classificadas como um par 

de glândulas mamárias abdominais craniais, um par abdominal caudal e um par inguinal. A 

ausência das mamas torácicas também ocorre em Procyon cancrivorus, outro membro da 

família Procyonidae conhecido popularmente como mão-pelada, nos quais a mesma 

disposição dos pares de glândulas mamárias foi observada
20

. No entanto, essa disposição 

ocorre de forma diferente do que é comumente observado nos carnívoros domésticos, onde 

nos cães, de forma geral, existem cinco pares de mamas (dez glândulas mamárias)
14,15

 e nos 

gatos, quatro pares (oito glândulas mamárias) distribuídas em ambos, como torácicas, 

abdominais e inguinais
15

. Esta diferença possivelmente está relacionada ao número de filhotes 

gerados por cada espécie. Quatis podem parir até sete filhotes
10

, portanto o número de 

glândulas e de papilas mamárias seria, em geral, suficiente para alimentar os filhotes no pós-

parto. 

As glândulas mamárias em diferentes espécies são recobertas por pelos que 

escondem completamente as papilas mamárias
15

. Nas fêmeas de quatis há a presença de pelos 

em abundância na região das glândulas mamárias e estes, apesar de recobrirem em grande 

parte as papilas, não emergem delas, somente de sua periferia. Bellatine et al.
20

 também 

verificaram a presença em abundância de pelos nas glândulas mamárias de fêmeas de mãos-
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peladas, inclusive emergindo das papilas mamárias. 

 As papilas mamárias das fêmeas de quatis estudadas apresentaram formato 

arredondado, assemelhando-se ao formato encontrado em mãos-peladas e também em 

cadelas. Com relação à pigmentação, as papilas mamárias das duas fêmeas de quatis do 

presente estudo apresentaram papilas mamárias despigmentadas. Estudo em mãos-peladas 

revelaram papilas mamárias despigmentadas em dois animais e pigmentada em um deles
20

. 

Histologicamente, a glândula mamária de fêmeas de quatis mostrou-se semelhante 

a dos outros mamíferos domésticos, pois apresentou características de uma glândula túbulo-

alveolar
17,18, 20

. Também se assemelhou aos mãos-peladas e aos mamíferos domésticos ao ter 

se apresentado formada por um sistema de lóbulos e ductos ramificados, distribuídos em um 

estroma de tecido conjuntivo e adiposo com alta vascularização
20,22

.  

A presença de lóbulos mamários com uma grande quantidade de ductos 

intralobulares de diversos diâmetros associados ao fato de os ductos excretores convergirem 

para a região da papila mamária e abrirem-se individualmente na superfície da pele 

assemelha-se ao que ocorre nos mamíferos domésticos
15,17

 e também em mãos-peladas
20

. 

As glândulas mamárias das fêmeas de quatis estavam em estado inativo, 

apresentando a maioria dos ductos com lúmen reduzido ou ausência de luz. Essa situação é 

característica de fêmeas, como cadelas, pois fora do período de lactação (fase de inatividade 

secretora) há um colapso gradual dos alvéolos que deixam de secretar (e se esvaziam) ao 

mesmo tempo em que há uma proliferação intensa do tecido conjuntivo
18

. Além disso, 

verificou-se, nos quatis, através do teste de imunohistoquímica para PCNA que embora a 

glândula mamária estivesse em um estado de inatividade, suas células ductais apresentavam 

uma discreta atividade de proliferação celular. 

Os ductos intralobulares das glândulas mamárias dos animais do presente estudo 

mostraram-se revestidos por epitélio pseudoestratificado prismático, da mesma forma que em 

mãos-peladas e em mamíferos domésticos
17,20

. A presença de células basais também já foi 

identificada em mãos-peladas, bem como a observação de fibras colágenas em grande 

quantidade, imersas no tecido conjuntivo intralobular
20

. A localização das fibras reticulares, 

observadas exclusivamente na base do epitélio ductal, certamente está relacionada à 

sustentação da estrutura. 

Com relação ao resultado da reação com o P.A.S. foi verificada situação 

semelhante, em fêmeas de mãos-peladas fora do período de lactação, quando Bellatine et al.
20

, 

demonstraram quantidades reduzidas de secreção glicoproteica armazenada no lúmen ductal. 

Assim, as glândulas mamárias de fêmeas de N. nasua assemelham-se quanto as 
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características morfológicas aos animais domésticos e aos mãos-peladas, entretanto diferem 

em número, no que diz respeito aos carnívoros domésticos.  

Considerando que estudos morfológicos em animais silvestres são escassos, 

acredita-se que este estudo auxilie futuros estudos e ou mesmo intervenções clínico-

patológicas e cirúrgicas tanto na referida espécie bem como em outros procionídeos. 
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CAPÍTULO 5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Apesar de estudos envolvendo a ecologia dos quatis (N. nasua) serem frequentes 

na literatura, abordagens mais detalhadas sobre a morfologia dos mesmos são mais escassas. 

Mesmo existindo alguns estudos sobre o sistema reprodutor feminino, estes abordam mais os 

aspectos relacionados à reprodução do que suas características morfológicas, que acabam 

sendo tratadas, de certa forma, com menor profundidade. 

Muitas espécies silvestres têm sofrido redução populacional e já estão 

classificadas como em risco ou ameaçadas de extinção em determinadas regiões do Brasil e 

do mundo. Os quatis, apesar de sua ampla distribuição geográfica e relativa abundância, já são 

classificados como vulneráveis no sul do Brasil. 

A identificação da próstata em fêmeas de quatis e também entre os carnívoros 

(domésticos e silvestres), ao que se sabe, é inédita. Esta descoberta reveste-se de importância 

não só para um maior entendimento sobre esta glândula mas também sua ocorrência nesta 

espécie pode acrescentar esta espécie como modelo experimental para estudos envolvendo 

patologias de origem prostática em fêmeas. A similaridade da glândula com a estrutura que 

ocorre nas mulheres por si só, já se revela importante, pois esses animais podem ser utilizados 

em experimentos futuros que ajudem a entender ou mesmo a solucionar algumas desordens 

que acometem esta glândula nas mulheres.  

Os achados obtidos com relação à próstata feminina, sistema reprodutor feminino 

e glândula mamária de quatis são de grande valia para os patologistas, clínicos e cirurgiões 

veterinários que lidam não somente com os quatis, mas também com outros procionídeos ou 

mesmo outros carnívoros silvestres, na medida em que ajudam a preservar os primeiros e 

levantam a possibilidade dos demais apresentarem as mesmas estruturas anatômicas e/ou 

histológicas. 

Desta maneira, acreditamos que este estudo tenha contribuído para a melhor 

compreensão da estrutura corporal do Nasua nasua  e mostrado a importância de estudos 

similares em outras espécies de carnívoros. Acreditamos que este estudo seja, na realidade, 

somente o primeiro passo e que abrirá o caminho para futuras pesquisas envolvendo o tema e 

a espécie. 


