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RESUMO 

 
Este estudo teve como objetivo estudar a anatomia macro e microscópica da fossa oval em corações de 
cadáveres humanos adultos. Trata-se de uma pesquisa básica, com peças anatômicas do Laboratório de 
Anatomia Humana da Universidade Estadual de Maringá. Foram utilizados 33 corações humanos, adultos, 
fixados em formol a 10%. Destes corações foram selecionados 10 para o estudo da constituição da fossa e 
dos tecidos circunjacentes da região do septo interatrial. O material foi submetido à rotina histológica e 
após, as lâminas obtidas foram coradas, fotografadas e realizada análise dos componentes fibrosos. 
Verificou-se que do lado direito do septo interatrial, na região da fossa oval o endocárdio era mais irregular e 
mais espesso do que na face esquerda do septo, com elementos fibrosos dispostos em camadas. O 
subendocárdio estava formado por fibras colágenas em sentido transversal entre poucas fibras musculares. 
A parte central da fossa oval possuía fibras musculares dispostas em feixes, separadas por septos 
conjuntivos formados principalmente por colágeno. Dessa forma concluiu-se que a fossa oval é constituída 
por fibras musculares cardíacas organizadas em feixes longitudinais delimitados por septos fibrosos com 
predominância de fibras colágenas tipo I resistente a grandes tensões e pouca quantidade de fibras 
colágenas tipo III. 
 
Palavras-chave: Comunicação Interatrial; Forame Oval Patente; Septo Interatrial. 

 

1  INTRODUÇÃO 

O coração é um órgão central, oco, apresenta características funcionais de uma 
bomba propulsora de sangue (TORTORA e DERRICKSON, 2010) e em conjunto com os 
vasos sanguíneos constitui o sistema cardiovascular que se torna funcional ainda no 
período gestacional, por volta da oitava semana. O débito cardíaco é determinado pelo 
produto da frequência cardíaca e o volume de ejeção (GRAVES e FRANKLIN, 2006) se 
houver falha no período pós-natal a probabilidade de uma injúria cardíaca é significativa 
(KUMAR, 2013).  

Parte das malformações cardiovasculares congênitas permanece assintomática na 
transição para a vida pós-natal (KOBINGER et al., 2003). Nesse sentido chama a atenção 
o forame oval que é essencialmente relevante no que se refere á vida fetal. Situado no 
centro do septo interatrial permite uma abertura na direção do átrio esquerdo 
(SOBRINHO, 2000). Formado por uma parede divisória que surge no período 
embrionário, denomina-se septo primum e septo secundum as porções sobrepostas dos 
septos interatriais. As sobreposições desses septos permitem a formação de um orifício 
comunicante que favorecerá o fluxo de sangue do lado direito para o esquerdo, fazendo 
com que ocorra a difusão entre sangue venoso e arterial (AMARAL, 2007). 

A fossa oval é definida por Fukujima e Tatani (2004) como um forame posicionado 
caudalmente no septo secundum e cranialmente no septo primum, constituindo uma 
válvula que abre com a pressão do átrio direito (AD). Após o nascimento, a pressão do 
átrio esquerdo (AE) eleva-se além da pressão do AD e mantém a válvula fechada. Na 
maioria das pessoas o septo primum funde-se ao septo fechando o forame. Forma-se a 
fossa oval quando há esta fusão. De acordo com Castro (1985) após o nascimento ocorre 
o fechamento do forame que comunica átrio direito e esquerdo e permanece uma 
saliência na superfície do septo, formando a fossa oval. 
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O fechamento funcional do forame oval, em geral, ocorre nas primeiras horas de 
vida, porém persiste anatomicamente aberto, em cerca de 50% dos casos, até os cinco 
anos de idade, e em aproximadamente 27% da população adulta ocorre à permanência 
da comunicação interatrial por fusão inadequada dos septos (MAGALHÃES, 2006). Diante 
do exposto, este estudo teve como objetivo estudar a anatomia macro e microscópica da 
fossa oval em corações de cadáveres humanos adultos.  

 
2  MATERIAIS E MÉTODOS 

 
Trata-se de uma pesquisa básica, com peças anatômicas do Laboratório de 

Anatomia Humana da Universidade Estadual de Maringá. Todos os procedimentos foram 
aprovados pelo COPEP. Foram utilizados 33 corações humanos, adultos, fixados em 
formol a 10%. Estes corações foram utilizados para o estudo morfométrico das fossas 
ovais, considerando seu formato e espessura. A seguir, destes corações foram 
selecionados 10 para o estudo da constituição da fossa e dos tecidos circunjacentes da 
região do septo interatrial. As fossas ovais independentes da presença de abertura foram 
seccionadas, identificadas e submetidas a desidratação em sequência crescente de 
etanol (80%, 90%, absoluto I, II, III), diafanização em xilol, impregnação e imersão em 
parafina.Em seguida, foram feitos cortes histológicos transversais de 5 μm de espessura 
por meio de um micrótomo rotativo manual (LEICA RM 2145), e orientado segundo o eixo 
longitudinal. Em sequência, as peças foram desparafinadas pela série de xilóis I, II, III e 
submetidas à hidratação pela série de alcoóis absoluto I, II, II, 90%, 80% e 70%. As 
lâminas com os cortes obtidos foram coradas alternadamente e em sequência pelos 
métodos Hematoxilina e Eosina (HE) para evidência dos elementos celulares; Tricrômico 
de Massone picrosírius F3BA para visualização do colágeno e músculo cardíaco. 
Posteriormente as lâminas coradas foram analisadas e fotografadas através do 
fotomicroscópio Olympus DP71 com objetiva de 4 e ocular de 10, propiciando aumento de 
40 vezes. 
 
3  RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Na análise macroscópica das fossas ovais dos corações (Figura 1) de indivíduos 
adultos de ambos os sexos e diferentes raças verificou-se a presença da fossa oval em 
9,09% dos casos, ou seja, 3 forames ovais patentes na amostra estudada (Tabela 1). 

Durante a redução do material foi possível identificar as duas fossas ovais que 
possuíam o forame oval patente apresentando morfologias distintas (Figuras 2 A e B). 

Tabela 1. Média e desvio padrão dos diâmetros da fossa oval dos 33 corações 
humanos adultos (em milímetros). 

Dimensões Média Desvio padrão 

Maior diâmetro 17,577 4,858 
Menor diâmetro 12,872 3,745 
Diâmetro Médio 15,330 3,977 

 

                                        
 Figura 1- Fossa oval de coração humano.                      Figura 2 - Septo interatrial com fossa oval de                                  
                                                                                                 corações humanos - setas indicam início da   
                                                                                                 abertura do forame oval patente em A e B. 
 

A B 
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A literatura mostra que ao parar de bater, o coração fica hiper-relaxado e, após a ação do 
rigor mortis cardíaco, torna-se contraído, apresentando arquitetura próxima à observada 
no final da sístole (CAVALCANTI, 2008), aspecto cardíaco semelhante ao encontrado nas 
peças utilizadas na presente pesquisa. Nas amostras de autópsia, da pesquisa de 
MARSHALL; BLOQUEIO (2000) verifica-se uma grande variação no tamanho abertura da 
FOP, variando assim como no presente estudo de 1 a 10 mm de diâmetro.  Para os 
referidos autores, anatomicamente, existem dois tipos de PFO.   

Na figura 3 letra A, evidencia-se a fossa oval sem a presença do FOP e sua 
organização em camadas, partindo do átrio direito para o esquerdo nota-se o endocárdio 
mais irregular e espesso; em sequência um subendocárdio formado por fibras colágenas 
em sentido transversal entre poucas fibras musculares; uma porção central com fibras 
musculares dispostas em feixes e separadas por septos conjuntivos formados 
principalmente por colágeno; camada subendocárdica formada por fibras colágenas entre 
poucas fibras musculares e endocárdio esquerdo mais regular e liso em relação ao direito. 
Na figura 3 é possível observar a constituição histológica da fossa oval com a presença 
do forame oval patente e sua válvula. Ao comparar a morfologia da fossa na presença e 
ausência da FOP, notou-se nessa última um predomínio de fibras musculares cardíacas.  

 
Figura 3 - Fotomicrografia da fossa oval. Observação do músculo cardíaco (vermelho) organizado 
em feixes e separados por septos de colágeno.  Nota-se abundância de fibras colágenas (azul) 
tanto em A como em B. Subendocárdio (seta). Fossa oval sem a presença do FOP (A). Fossa oval 
com a presença do forame oval patente (*) e sua válvula (seta). Tricrômico de Masson 320X. 
 

- Componente fibrosos 
Os cortes corados com picrosirius e analisados sob microscópio de luz polarizada, 

evidenciaram que o componente colágeno presente nas camadas da fossa oval 
apresentaram predomínio da coloração vermelha, colágeno tipo I (Figura 4). Observou-se 
também a presença do colágeno tipo III na coloração verde, porém em pequena 
quantidade. 

 
Figura 4 – Microscopia da fossa oval de um dos corações estudados na coloração de Picrosirius. 
Em B foi utilizada a Microscopia de Polarização para evidenciar fibras colágenas. As imagens A e 
B tratam da mesma lâmina observadas sob métodos diferentes. Nota-se endocárdio da fossa oval 
na parte inferior das imagens. 320X. 
 

Quanto ao colágeno tipo III, este é responsável pela manutenção da estrutura de tecidos 
delicados e expansíveis e é visto pela coloração esverdeada e em menor quantidade 
(JUNQUEIRA e CARNEIRO, 1999). Tal fato demonstra a formação de uma estrutura 
resistente e com capacidade expansiva, mesmo que pequena, da fossa oval e das 
estruturas que culminaram no forame oval patente, incluindo a válvula que o recobre. 
Essa configuração histológica se faz necessária, haja vista o fluxo sanguíneo intenso da 

A B 
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região e as pressões aos quais essas estruturas ficam constantemente submetidas 
(ANDERSON et al, 2003). 
 
5  CONCLUSÃO 

 
Concluiu-se que a fossa oval é constituída por fibras musculares cardíacas 

organizadas em feixes longitudinais delimitados por septos fibrosos com predominância 
de fibras colágenas tipo I resistente a grandes tensões e pouca quantidade de fibras 
colágenas tipo III. Pode representar uma área de fragilidade, por ser local de instabilidade 
hemodinâmica propensa à formação de placas ateroscleróticas e trombos. 
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