
 

 

Anais do Conic-Semesp. Volume 1, 2013 - Faculdade Anhanguera de Campinas - Unidade 3. ISSN 2357-8904 

TÍTULO: AVALIAÇÃO, MORFOGÊNSES E ORGANOGÊNESES, MACROSCÓPICA E MICROSCÓPICA
NO DESENVOLVIMENTO EMBRIONÁRIO E FETAL DA ESPÉCIE (FELIS CATTUS)
TÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E SAÚDEÁREA: 

SUBÁREA: BIOMEDICINASUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: FACULDADES INTEGRADAS TORRICELLIINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): JONAS DOS SANTOS SOUZAAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): ADRIANA DONIZETTI CARVALHO COSTAORIENTADOR(ES): 

COLABORADOR(ES): PAULO USIGNOLO CARNAUBA VICENTECOLABORADOR(ES): 



AVALIAÇÃO MORFOGÊNESES E ORGANOGÊNESES, MACROSCÓPICA E MI-

CROSCÓPICA NO DESENVOLVIMENTO EMBRIONÁRIO E FETAL DAS ESPÉ-

CIES (Felis cattus) 

Jonas dos Santos Souza 

Orientador (a): Prof. (a). Dr. Adriana Donizetti Carvalho Costa 

Co-Orientador: Esp. Paulo Usignolo Carnauba Vicente 

 

RESUMO 
A popularidade do gato doméstico (Felis cattus) como animal de estimação vem au-

mentando e, em alguns países, o gato já é considerado o animal mais criado em 

domicílios. Isto pode ser atribuído ao fato do gato requerer menos espaço e menos 

cuidados que a espécie canina. O objetivo do projeto é caracterizar a morfogênese e 

organogênese do desenvolvimento embrionário e fetal de gatos domésticos (Felis 

cattus) em diferentes idades gestacionais, provenientes de gestação natural, utili-

zando as técnicas de dissecação e avaliação macroscópica e microscópica. 
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INTRODUÇÃO 

A popularidade do gato do-

méstico (Felis cattus) como animal de 

estimação vem aumentando e, em al-

guns países, o gato já é considerado o 

animal mais criado nos domicílios 

(SOUZA, 2000; MOORE & PERSAUD 

2007). BEAVER (2005) afirmou que 

nas grandes capitais ocidentais, o nú-

mero de gatos já superou o número de 

cães. Atualmente, no Brasil, a popula-

ção felina é de aproximadamente 13 

milhões e, apesar de ainda estarem 

atrás dos cães – que somam uma po-

pulação de 27 milhões - acredita-se 

que em 2020 a população de gatos 

será igual à de cães (WRIGHT; 

GIEMSA, 2008). Devido este cresci-

mento populacional, atualmente, a ul-

trassonografia tem sido bastante utili-

zada para diagnosticar a presença da 

gestação, bem como acompanhar o 

desenvolvimento e viabilidade dos 

conceptos, tendo se tornado, portanto, 

um exame pré-natal de rotina nos cen-

tros veterinários (BELLO, 2008; SOU-

ZA, 2000; BEAVER, 2005; MIGLINO, 

2006). 



 

OBJETIVOS 
O objetivo deste estudo é ca-

racterizar a morfogênese e organogê-

nese do desenvolvimento embrionário 

e fetal de gatos domésticos (Felis cat-

tus) em diferentes idades gestacionais, 

provenientes de gestação natural. 

 

METODOLOGIA 
Em nenhuma das etapas des-

se projeto foram utilizados animais 

vivos.  

As amostras útero foram fixa-

das em solução de formaldeído 10 % 

tamponado a 0,1 mol e pH 7,4, por 

meio da perfusão intrauterina. Após 

esse procedimento, os animais foram 

removidos para documentação foto-

gráfica, visando sua descrição morfo-

lógica, a fim de elucidar as estruturas 

presentes. Após a fixação, os embri-

ões foram pesados em uma balança 

analítica e mensurados com auxílio de 

um paquímetro, da crista nucal à últi-

ma vértebra sacral (Crown-Rump), de 

acordo com Evans & Sack (1973), pa-

ra estimar a idade dos embriões e fe-

tos coletados. 
 

DESENVOLVIMENTO 

O material embrionário e fetal, fo-

ram recolhido dos CCZ Guarulhos-SP 

(Centro de Controle Zoonoses Guarulhos), 

esse oriundo de campanha de castração 

realizada semanalmente pela prefeitura 

municipal de Guarulhos-SP (PMG). A do-

ação desse material está protocolada em 

nome de Paulo Usignolo Carnauba Vicen-

te pelo setor de zoosanitária de Guaru-

lhos-SP. Esse material foi levado para a 

Clínica Veterinária FULL PET (Paulo 

Usignolo CarnaubaVicente-ME), onde 

será realizado processo histológico e 

avaliação microscopicamente posteri-

or. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Foram coletados 15 embriões 

e 5 fetos de gatos domésticos com 

idades gestacionais estimadas em 12; 

24; 36; 48 e 60 dias, esses animais 

coletados foram divididos em 5 grupos 

(Tabela 1). 

 

GRUPOS CLASSIFICAÇÃO 
DIAS / GESTA-

CIONAL 
01 Fel 001 0 a 12 

02 Fel 002 13 a 24 

03 Fel 003 25 a 36 

04 Fel 004 37 a 48 

05 Fel 005 49 a 60 

Tabela 1. Calendário de Gestação para Ga-
tas/Grupos/classificação. Tempo em dias gestacio-

nal (média é de 60 dias gestacionais). 

 

Até o presente momento, as 

técnicas de avaliação descritas são 

simples, rápidas, pouco invasivas e de 

baixo custo. 

 



PROCEDIMENTOS POSTERIORES 

Todos esses fetos e embriões 

coletados serão encaminhados para a 

realização dos estudos histológicos. 
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