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RESUMO 

Os primatas da espécie Alouatta belzebul, também conhecido como bugio, guariba e barbado 

são endêmicos do Brasil, de grande porte, movimentos lentos e locomoção quadrúpede. O 

conhecimento da morfologia desta espécie é escasso e, em alguns aspectos, como o encéfalo 

são inexistentes. O objetivo foi descrever a anatomia macroscópica do telencéfalo de Alouatta 

belzebul, assim como a vascularização da base do encéfalo, núcleos da base e os seios venosos 

da dura-máter. Estudaram-se 20 espécimes de Alouatta belzebul, onde os giros e sulcos 

encefálicos foram dissecados, os núcleos da base identificados e o sistema arterial e os seios 

venosos foram perfundidos com a injeção de látex corado. O telencéfalo do A. belzebul 

apresentou-se com características lisencefálicas, corroborando com várias outras espécies de 

primatas não humanos e diferindo de gêneros como Pan e Homo. Os núcleos da base estavam 

bastante evidentes e foram descritos o núcleo caudado, putâmen, globo pálido medial e globo 

pálido lateral, claustro e substância negra, que funcionalmente, estão relacionados com o 

comportamento motor da espécie. Na análise do índice de encefalização, observou-se que o 

Alouatta belzebul é filogeneticamente mais próximo de Sapajus e Macaca e mais distante de 

gêneros como Brachyteles e Callithrix, mostrando expressiva cognição e inteligência. Em 

relação à inclinação do sulco central, observou-se que em Alouatta belzebul a extremidade 

superior é posterior à extremidade inferior, dados que corroboram com o homem, babuínos e 

chimpanzés e revela um lobo frontal grande quando comparado Sapajus libidinosus, 

demonstrando o máximo de desenvolvimento cerebral nestes primatas. O círculo arterial do 

Alouatta belzebul é composto por dois sistemas vasculares: o vértebro-basilar e o sistema 

carotídeo, que se anastomosam para fechar o circuito arterial. Na porção caudal do círculo 

arterial encontram-se as artérias vertebrais e seus ramos: artéria espinal rostral e a cerebelar 

inferior caudal. A anastomose das artérias vertebrais dá origem à artéria basilar. Esta apresentou 

uma variação anatômica com a formação de uma dupla artéria basilar, denominada ilha arterial. 

Na dura-máter foram observados nove seios venosos: seio sagital dorsal, seio sagital ventral, 

seio transverso, seio reto, seio sigmoide, seio temporal, seio parietal, seio basilar e seio 

cavernoso, com semelhanças morfológicas na origem, trajeto e destino do fluxo sanguíneo para 

a veia jugular interna, auxiliando na função de drenagem venosa do encéfalo nesta espécie. Dos 

seios venosos observados, o seio cavernoso apresentou-se com uma importância clínica e 

cirúrgica considerável em Alouatta belzebul devido à sua disposição topográfica junto da artéria 

carótida interna e glândula hipófise, dados semelhantes aos descritos para Sapajus libidinosus, 

Macaca fascicularis, Macaca mulatta, Papio ursinus, Cercopithecus pygerithrus e Galago 

senegalensis. O estudo morfológico do telencéfalo, assim como os mecanismos de 

revestimento, irrigação arterial e drenagem dos seios venosos, gerou informações sobre a 

organização encefálica do primata Alouatta belzebul, que até então não haviam sido descritas e 

muitos desses dados geram subsídios para compreensão de outras áreas de investigações 

etológicas.  

Palavras-chave: Bugio, drenagem venosa, núcleo da base, primatas, cérebro e vascularização. 
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ABSTRACT 

Primates of the species Alouatta belzebul, also known as howler monkeys, guariba and barbado 

are endemic to Brazil, of large size, slow movements and quadrupedal locomotion. The 

knowledge of the morphology of this species is scarce and, in some aspects, as the brain is non-

existent. The objective was to describe the macroscopic anatomy of Alouatta belzebul's 

telencephalon, as well as the vascularization of the base of the brain, nuclei of the base and the 

venous sinuses of the dura mater. Twenty specimens of Alouatta belzebul were studied, where 

the brain gyres and grooves were dissected, the base nuclei were identified and the arterial 

system and venous sinuses were perfused with the injection of colored latex. The telencephalon 

of A. belzebul presented lysencephalic characteristics, corroborating with several other species 

of non-human primates and differing from genera such as Pan and Homo. The nuclei of the 

base were quite evident and the caudate nucleus, putamen, pale medial globe and pale lateral 

globe, cloister and black substance have been described, which are functionally related to the 

motor behavior of the species. In the analysis of the encephalization index, it was observed that 

the Alouatta belzebul is phylogenetically closer to Sapajus and Macaca and more distant from 

genera such as Brachyteles and Callithrix, showing expressive cognition and intelligence. 

Regarding the inclination of the central groove, it was observed that in Alouatta belzebul the 

upper extremity is posterior to the lower extremity, data that corroborate with man, baboons 

and chimpanzees and reveal a large frontal lobe when compared to Sapajus libidinosus, 

showing the maximum development in these primates. The arterial circle of the Alouatta 

belzebul consists of two vascular systems: the vertebro-basilar and the carotid system, which 

anastomose to close the arterial circuit. In the caudal portion of the arterial circle are the 

vertebral arteries and their branches: the rostral spinal artery and the caudal inferior cerebellar 

artery. Anastomosis of the vertebral arteries gives rise to the basilar artery. This presented an 

anatomical variation with the formation of a double basilar artery, called the arterial island. 

Nine venous sinuses were observed in the dura mater: dorsal sagittal sinus, ventral sagittal sinus, 

transverse sinus, straight sinus, sigmoid sinus, temporal sinus, parietal sinus, basilar sinus and 

cavernous sinus, with morphological similarities in the origin, path and destination of the flow 

blood to the internal jugular vein, helping in the venous drainage function of the brain in this 

species. Of the venous sinuses observed, the cavernous sinus was of considerable clinical and 

surgical importance in Alouatta belzebul due to its topographic arrangement next to the internal 

carotid artery and pituitary gland, data similar to those described for Sapajus libidinosus, 

Macaca fascicularis, Macaca mulatta, Papio ursinus, Cercopithecus pygerithrus and Galago 

senegalensis. The morphological study of the telencephalon, as well as the mechanisms of 

lining, arterial irrigation and drainage of the venous sinuses, generated information about the 

brain organization of the primate Alouatta belzebul, which had not been previously described 

and many of these data generate subsidies for understanding other áreas ethological 

investigations. 

Keywords: Howler monkey, venous drainage, basal ganglia, primates, brain and 

vascularization. 



CAPÍTULO 1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Os primatas são pertencentes à classe Mammalia, da qual herdaram características 

primitivas como membros pentadáctilos e clavícula, quando comparados a outros mamíferos, 

demonstram aumento do tamanho cerebral (principalmente da região do córtex), diferenciação 

na mobilidade dos dedos, aumento da acuidade visual em relação ao olfato, entre outras 

características. O tipo de habitat, dieta, hábitos locomotores e organização social se reflete na 

diversidade morfológica (variedades de tamanhos e formas), comportamento e ecologia dos 

mesmos1. Assim, para comparação dos telencéfalos dos primatas, estas características também 

podem explicar a redução cerebral em alguns gêneros, como o Alouatta 2, 3. 

O tamanho do telencéfalo não pode ser usado como uma medida única do grau de 

inteligência, devido à relação complexa entre tamanho cerebral e capacidade cognitiva, como 

em primatas. Contudo, de modo geral, os primatas são considerados mamíferos inteligentes, 

com telencéfalos relativamente grandes4. Em território brasileiro são encontradas seis das nove 

espécies conhecidas dos primatas do gênero Alouatta sp. Entre elas, o Alouatta belzebul e 

Alouatta seniculus (Linnaeus, 1766), Alouatta caraya e Alouatta guariba (Humboldt, 1812), 

Alouatta nigerrima (Lonnberg, 1941), Alouatta sara (Elliot, 1910) 1.  

O Alouatta belzebul é conhecido popularmente como bugio ou guariba e, em 1756, foi 

descrito pela primeira vez por Linnaeus e, por fazer parte do grupo de primatas neotropicais, 

apresentam características exclusivas como ter os membros e tronco adaptados para o 

comportamento suspensório e uma longa cauda verdadeiramente preênsil5. 

Apesar da extensa quantidade de informações disponíveis sobre os primatas, ainda 

restam algumas lacunas de conhecimento sobre animais endêmicos ou raros, enquanto com 

outras espécies há uma enorme quantidade de estudos anatômicos6. Resultado disto foi o 

enfoque anatômico dado à espécies como Babuínos e Rhesus, animais estes do velho mundo7. 

Além disto, muitos estudos realizados em animais do novo mundo são provenientes do século 

passado8 e são de difícil acesso à comunidade científica e na rotina clínica e cirúrgica. 

A morfologia insere-se nesse contexto, uma vez que é a ciência que estuda a diversidade 

das formas que os seres vivos podem assumir, sendo esta, a ferramenta básica utilizada 

amplamente pelas ciências biológicas. Os estudos anatômicos em diferentes espécies 

proporcionam informações que se somam e passam a constituir importante fonte de consulta 

para a sociedade e comunidade científica. Assim, entende-se que os conhecimentos dos diversos 

aspectos da neuroanatomia de primatas não humanos, escassos ainda, são importantes não 
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apenas pelo seu valor intrínseco, mas o de oferecer subsídios para um melhor entendimento do 

processo evolutivo destes animais, o que representa fator relevante para sua preservação e 

proteção 9. 

A anatomia comparada tem contribuído cada vez mais para aquisição de uma grande 

fonte de conhecimento, principalmente por poder desenvolver pesquisa na área da anatomia de 

primatas, não apenas para a obtenção de dados acerca de sua própria constituição morfológica, 

mas também, como subsídios para comparação entre espécies semelhantes10
. Estudos realizados 

por vários autores como Marques (2005)10 e Ribeiro (2006)7, descreveram a anatomia do tronco 

encefálico, hipófise e cerebelo, respectivamente, do macaco prego (Sapajus libidinosus). Esses 

estudos contribuíram com a melhoria na atuação clínica e cirúrgica, além de fornecer dados 

para anatomia comparada das diferentes espécies e os aspectos evolutivos dos mesmos.  

A demanda por primatas não humanos para servirem como modelos na pesquisa 

científica tornam esses animais a cada dia mais importantes. Estudos comparativos são 

essenciais para o desenvolvimento das ciências biológicas, em especial para a neurociência, 

devido principalmente pela dificuldade de procedimentos experimentais invasivos em 

humanos. Deste modo, a análise de estruturas animais, em especial de primatas não humanos, 

são de fundamental importância para a compreensão dos diversos elementos neurais assim 

como seus aspectos anatômicos e fisiológicos, além de proverem inferências acerca da evolução 

da cognição em primatas10,11,12. 

O estudo da anatomia macroscópica, dos revestimentos de proteção e dos mecanismos 

de irrigação arterial do telencéfalo do Alouatta belzebul se encaixam nesse contexto. No 

entanto, se torna importante a obtenção de dados sobre os aspectos morfológicos do telencéfalo 

e, consequentemente, das regiões corticais nessa espécie, podendo vir a ser um modelo para 

interpretações neurofisiológicas e confecção de um mapa cortical para o Alouatta, além de 

propiciar dados para as correlações filogenéticas e evolutivas com outros primatas13. A 

organização dos envoltórios cerebrais relacionados ao crescimento do encéfalo e seus 

componentes de resistência e tensão, no caso as meninges encefálicas e seios da dura-máter, 

não são descritas na literatura, o que justifica o estudo. 
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1 - REVISÃO DE LITERATURA 

 

1.1 – Primatas 

 

Os primatas são pertencentes à classe Mammalia e ocorrem em ambientes tropicais e 

subtropicais ao longo de todo o mundo, exceto na Austrália55. Contém ao todo 16 famílias, 77 

gêneros, 488 espécies e 690 subespécies que estão divididas em duas subordens: Prosimii e 

Antropoidea. A subordem Antropoidea ainda subdivide-se em dois grandes grupos: os 

Platyrrhini - grupo de primatas do Novo Mundo (PNM) e os Catarrhini - grupo de primatas do 

Velho Mundo (PVM). Os PNM estão distribuídos na América Central e do Sul e apresentam 

uma grande diversidade em padrões de coloração, localização e tamanho das espécies. Por outro 

lado, os PVM são de ocorrência dos continentes asiático e africano6,14,15,16,17. 

Os PNM distinguem-se dos PVM por possuírem septo nasal largo e cavidades nasais 

voltadas para os lados, focinho curto, polegar não completamente oponível, ausência de 

tuberosidade isquiática e de bolsas jugais, dentição constituída por 32 ou 36 dentes, sendo três 

pré-molares com três ou quatro protuberâncias na mandíbula inferior e superior1.  

A ordem dos Primatas é considerada a primeira na escala zoológica por ser a mais 

evoluída do reino animal e dividida em duas subordens: Prosimii e Anthropoidea. A primeira 

inclui os prossímios (evolutivamente mais primitivos) e a segunda divide-se em dois grandes 

grupos: a infra ordem Catarrhini e a Plathirrini. Ao todo essa ordem possui 13 famílias18.  

Praticamente todos os primatas não humanos se encontram em áreas tropicais ou 

subtropicais, próximos à linha equatorial. O fato é que, ao longo da história da evolução das 

espécies, os primatas afro-asiáticos e os neotropicais seguiram caminhos diferentes, o que se 

expressa em diferentes características morfológicas, das quais talvez a mais típica seja a 

diferença na conformação das narinas. Muitos outros caracteres, como a cauda preênsil nos 

platirrinos e a calosidade isquiática nos catarrinos distinguem morfologicamente esses dois 

grandes grupos de primatas. Dentre os mais conhecidos representantes dos primatas afro-

asiáticos (ou do velho mundo), podemos citar os Gibões (Hylobates sp.), Orangotango (Pongo 

pygmaeus), Chimpanzé (Pan troglodytes), Gorila (Gorilla gorilla), Mandril (Mandrillus 

sphinxs), Babuíno (Papio cynocephalus) e o macaco Rhesus (Macaca mulatta). Entre os 

primatas neotropicais (ou do novo mundo) pode-se destacar o Macaco-Prego (Sapajus 

libidinosus), o Macaco Aranha (Ateles sp), o Macaco Barrigudo (Lagothrix sp), Bugio (Alouatta 

sp), Muriqui (Brachyteles arachnoides) e o Sagui (Callithrix sp)19.  
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O Brasil é considerado o detentor da maior diversidade de primatas não humanos do 

mundo. Somente na Mata Atlântica ocorrem 24 espécies, sendo 17 endêmicas20. Santana20, 

afirmam que a diversidade biológica do Brasil ainda é pouco conhecida, apesar de ser 

considerada a maior do planeta, e o estado de conhecimento sobre os mamíferos do Brasil segue 

essa mesma tendência. 

 

1.2 - Alouatta belzebul 

 

Em território brasileiro são encontradas seis das nove espécies conhecidas dos primatas 

do gênero Alouatta sp. Entre elas, o Alouatta belzebul (Linaeus, 1766), Alouatta caraya 

(Humboldt, 1812), Alouatta guariba (Humboldt, 1812), Alouatta nigerrima (Lonnberg, 1941), 

Alouatta sara (Elliot, 1910) e Alouatta seniculus (Linaeus, 1766)21.  

O Alouatta belzebul é conhecido popularmente como bugio ou guariba e, foi descrito 

pela primeira vez em 1766 por Linneus e, por fazer parte do grupo de primatas neotropicais, 

apresenta características exclusivas como membros e tronco adaptados para o comportamento 

suspensório e cauda longa e verdadeiramente preênsil5 e o osso hioide bastante pronunciado, 

com o qual executam rugido22. São animais de hábitos diurnos, essencialmente arborícolas e 

classificados como generalistas herbívoros23. Em geral, as populações do gênero são afetadas 

pela perturbação do habitat, como o desmatamento, a caça e a construção de empreendimentos 

hidrelétricos24,25. 

Alouatta belzebul apresenta distribuição disjunta, parte na Amazônia (PA, MA e 

potencialmente no norte do MT), parte na Floresta Atlântica nordestina (RN, PB, PE e AL) 

(Figura 1). Esta espécie tem tamanho populacional estimado em menos de 250 indivíduos 

maduros na Floresta Atlântica, mas na Amazônia este número é superior a 10.000 indivíduos. 

Infere-se que, nas últimas três gerações, houve uma redução populacional de pelo menos 30% 

em razão da perda e fragmentação de hábitat, caça, aumento da matriz energética e expansão 

urbana26.  

Sendo assim, a Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da União Internacional para 

Conservação da Natureza evoluiu para se tornar a fonte de informações mais abrangente do 

mundo sobre o status de conservação global de espécies de animais, fungos e plantas. Esta lista 

é um indicador crítico da saúde da biodiversidade mundial. A espécie Alouatta belzebul  (Figura 

2) foi categorizada como Vulnerável (VU), esta vulnerabilidade é causada principalmente por 

perda ou destruição de habitat, seguindo pelo critério A2cd, ao qual A2 significa - redução da 

população observada, estimada, inferida ou suspeitada de ter ocorrido no passado, sendo que as 
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causas da redução podem não ter cessado ou não ser compreendidas ou não ser reversíveis, 

baseado nos itens (c) declínio na área de ocupação (AOO), extensão de ocorrência (EOO) e/ou 

qualidade do habitat; (d) níveis reais ou potenciais de exploração 26,27.  

 

FIGURA 1 - Distribuição original da espécie Alouatta belzebul no território brasileiro. 

                      Fonte: Montenegro et al28. 

 

A fragmentação do habitat e o isolamento da população têm um impacto maior em 

Alouatta belzebul, por conta do tamanho dos grupos, e a faixa habitats relativamente pequenos. 

Muitas comunidades locais brasileiras tomaram medidas para gerenciar a exploração madeireira 

de forma mais eficaz, bem como criar locais de ecoturismo, a fim de manter habitats e 

populações de Alouattas na Amazônia28,29,30. 
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FIGURA 2 – Fotografia in loco do primata Alouatta belzebul.  

         Fonte: https://www.infoescola.com/mamiferos/bugio/ 
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1.3 – Anatomia macroscópica do telencéfalo de primatas não-humanos e humanos 

  

Em humanos, o encéfalo é dividido em dois hemisférios que são incompletamente 

separados pela fissura longitudinal do telencéfalo e unidos por feixes de fibras que formam as 

comissuras. Cada hemisfério é composto por regiões anatômicas denominadas giros, que são 

dobras do tecido cerebral em formato de pregas delimitadas por sulcos (Figuras 3 e 4), 

depressões de profundidade diferenciadas. Essas regiões são compostas por substância cinzenta 

(córtex cerebral) e substância branca subjacente31. 

 Os hemisférios cerebrais no desenvolvimento embrionário surgem no início da quinta 

semana como evaginações bilaterais da parede lateral do prosencéfalo. Durante a quinta semana 

do desenvolvimento embrionário, o encéfalo anterior (prosencéfalo) se divide parcialmente em 

duas vesículas encefálicas secundárias: o telencéfalo e o diencéfalo. A parte rostral, ou anterior 

constitui o telencéfalo, enquanto a parte caudal, ou posterior, do encéfalo anterior constitui o 

diencéfalo. As cavidades do telencéfalo e do diencéfalo contribuem para a formação do terceiro 

ventrículo. Até a metade do segundo mês, a porção basal dos hemisférios começa a crescer e se 

projetar para o lúmen do ventrículo lateral e para o assoalho do forame magno32. 

 Em cortes transversais, a região embrionária que cresce rapidamente tem aparência 

estriada e é conhecida, por corpo estriado. Na região em que a parede do hemisfério está ligada 

ao teto do diencéfalo, esta não consegue desenvolver neuroblastos e permanece muito fina. 

Neste local, o hemisfério consiste em uma única camada de células ependimárias recobertas 

por mesênquima vascularizado, o qual compõem o plexo coroide. O crescimento contínuo dos 

hemisférios cerebrais nos sentidos anterior, dorsal e inferior, resulta na formação dos lobos 

frontal, temporal e occipital, respectivamente. No entanto, à medida que diminui o crescimento 

da região sobrejacente ao corpo estriado, a área entre os lobos frontal e temporal formam uma 

depressão conhecida como ínsula. Essa região, durante o desenvolvimento é coberta pelos lobos 

adjacentes e, ao nascimento, está quase completamente coberta. No final do desenvolvimento 

fetal, a superfície dos hemisférios cerebrais cresce rapidamente e apararecem muitas 

circunvoluções (giros) separados por fissuras e sulcos 33.  

 O encéfalo humano recebe outra classificação que delimita as regiões encefálicas, os 

chamados lobos. Existem cinco lobos cerebrais: lobo frontal, lobo parietal, lobo temporal, lobo 

occipital (Figuras 3 e 4) e lobo da ínsula (Figura 5), que em humanos acompanham os ossos do 

crânio34. 
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FIGURA 4 - Vista medial direita do hemisfério cerebral de Homo, ao qual é possível identificar 

sulcos e giros do telencéfalo e estruturas diencefálicas.  

Fonte: Martinez31. 

 

FIGURA 3 - Vista lateral esquerda do hemisfério cerebral de Homo, no qual é possível                           

identificar os sulcos, os giros e os principais lobos cerebrais.  

Fonte: Drake et al35. 
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 O lobo frontal localiza-se no polo anterior do hemisfério é separado pelo sulco central 

do lobo parietal e pelo sulco lateral do lobo temporal. O lobo parietal está localizado 

laterodorsalmente no hemisfério sendo desagregado do lobo occipital pelo sulco parieto-

occipital. Além destes quatro lobos, o lobo da ínsula (Figura 5) localiza-se profundamente ao 

hemisfério, visível apenas quando é realizada a dissecação do lobo temporal e parte do 

frontal36,37. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5 – Vista lateral do hemisfério esquerdo de Homo, em que parte do lobo                                        

temporal e do lobo frontal foram rebatidas para visualização do lobo da ínsula 

(círculo) com características girencefálicas. 

Fonte: Adaptado de Drake et al35. 

 

O lobo frontal é dividido por alguns sulcos importantes, sendo: o sulco pré-central esta 

posicionado anteriormente ao sulco central, o sulco frontal superior situado perpendicularmente 

na porção superior do sulco pré-central e sulco frontal inferior que se localiza 

perpendicularmente na porção inferior do sulco pré-central. Entre o sulco central e pré-central 

a região margeada é denominada giro pré-central, no qual se localiza a área motora primária 

(M1). Os sulcos do lobo frontal vão delimitar o giro frontal superior, o giro frontal médio e o 

giro frontal inferior. Nessa região encontram-se a área pré-motora (superiormente) e a área 

motora suplementar (mais inferiormente, paralela ao sulco) que são fortemente conectadas entre 

si e à área motora primária. Essas duas áreas estão funcionalmente relacionadas com o 

planejamento motor, enquanto M1 está relacionada com a execução das ações motoras38.  
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O giro frontal inferior é dividido em ramos anterior e ascendente do sulco lateral em três 

partes: orbital (região do giro frontal inferior abaixo do ramo anterior), triangular (região do 

giro frontal inferior entre o ramo anterior e o ramo ascendente) e opercular (região do giro 

frontal inferior entre o ramo ascendente e o sulco pré-central). O giro frontal inferior do 

hemisfério esquerdo é denominado giro ou área de Broca, descoberta pelo neurologista francês 

Pierre Paul Broca (1824-1880), que correlacionou a afasia motora em um de seus pacientes com 

a lesão focal dessa porção cortical. Nessa região, localiza-se, portanto, na maioria dos 

indivíduos, a área motora da fala39.  

O lobo temporal apresenta sulcos e giros visíveis na face lateral e na face inferior do 

hemisfério. Os principais sulcos do lobo temporal na face lateral são o sulco temporal superior 

e sulco temporal inferior que seguem paralelos ao sulco lateral, no entanto apresentam 

descontinuidades. Esses dois sulcos, delimitam três giros, giro temporal superior, giro temporal 

médio e giro temporal inferior. Removendo parte dos lobos frontal e parietal é possível 

visualizar o giro temporal superior e identificar três giros temporais transversos que compõem 

a área auditiva primária. Nesse local observam-se também os sulcos e giros do lobo da ínsula 

(de anterior para posterior): giros curtos da ínsula, sulco central da ínsula, sulco circular da 

ínsula e giro longo da ínsula, responsáveis pelo sistema límbico40. 

 O lobo parietal apresenta o sulco pós-central, paralelo ao sulco central, porém 

descontínuo e frequentemente fundido com o sulco intraparietal, horizontalizado e direcionado 

posteriormente. Entre o sulco central e o pós-central, está o giro pós-central, que abriga a região 

funcional somestésica primária (S1). Inferiormente ao sulco intraparietal, observa-se mais 

anteriormente o giro supramarginal, que se curva sobre a extremidade do ramo posterior do 

sulco lateral e mais posteriormente, o giro angular, que se curva sobre a extremidade do sulco 

temporal superior31. 

A face inferior é representada apenas pelos lobos frontal e temporal. O lobo temporal 

apresenta três sulcos longitudinais importantes: sulco occipitotemporal, sulco colateral e sulco 

do hipocampo. Entre o sulco occipitotemporal e o sulco temporal inferior, encontra-se o giro 

temporal inferior, que forma a borda lateral do hemisfério. Entre o sulco occipitotemporal e o 

sulco colateral, nota-se o giro occipitotemporal lateral ou giro fusiforme. Entre o sulco colateral 

e o sulco calcarino encontra-se o giro occipitotemporal medial. O sulco colateral continua-se 

anteriormente com o sulco rinal, e entre eles e o sulco do hipocampo encontra-se o giro para-

hipocampal. A porção anterior do giro para-hipocampal contorna o sulco do hipocampo e passa, 

então, a ser denominada úncus. O sulco do hipocampo prolonga-se na região do esplênio do 

corpo caloso com o sulco do corpo caloso, na face medial do hemisfério36,37 (Figura 6). 
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FIGURA 6 - Vista ventral do encéfalo de Homo, evidenciando os principais sulcos e giros                  

localizados inferiormente nos hemisférios cerebrais. 

Fonte: Meneses24.  
   

O diencéfalo humano é composto por estruturas importantes, entre elas o tálamo, 

hipotálamo, epitálamo, metatálamo e subtálamo. As estruturas límbicas também se localizam 

nesta região do telencéfalo, hipocampo, amígdala e fórnice, comissura habenular, comissura 

posterior e comissura anterior37,39. 

O tálamo está situado no diencéfalo, acima do sulco hipotalâmico, e faz parte do sistema 

límbico. É fundamentalmente constituído de substância cinzenta, na qual se distinguem vários 

núcleos. Apresentam duas grandes massas ovóides de tecido nervoso, com uma extremidade 

anterior pontuda, o tubérculo anterior do tálamo, e outra posterior, bastante proeminente, o 

pulvinar do tálamo. Os dois ovóides talâmicos estão unidos pela aderência intertalâmica e 

relacionam-se medialmente com o III ventrículo, a porção posterior apresenta uma grande 

eminência, que se projeta sobre os corpos geniculados lateral e medial. O corpo geniculado 

medial faz parte da via auditiva; o lateral da via óptica 31,38.   
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O hipotálamo é uma pequena porção do diencéfalo, localizado abaixo do tálamo, e 

relacionado principalmente com as funções viscerais. O hipotálamo compreende as estruturas 

situadas nas paredes laterais do III ventrículo, além das seguintes estruturas que fazem parte do 

assoalho do III ventrículo: corpos mamilares, arredondados e evidentes na arte anterior da fossa 

interpeduncular; quiasma óptico, parte anterior do assoalho recebe as fibras mielínicas dos 

nervos ópticos; túber cinéreo, situada atrás do quiasma óptico, entre estes e os corpos 

mamilares; infundíbulo, que liga o hipotálamo a hipófise39,41. 

O epitálamo limita posteriormente o III ventrículo onde encontra-se a glândula pineal, 

glândula endócrina piriforme ímpar que repousa sobre o tecto mesencefálico. Os trígonos da 

habênula, situados entre a pineal e o tálamo, está interposta entre as comissuras da habênulas. 

O subtálamo compreende a zona de transição entre o diencéfalo e o tegmento 

mesencefálico41,42. 

Em relação aos estudos realizados com primatas não-humanos, observa-se 

características diferentes em relação a anatomia do córtex encefálico, como por exemplo, em 

Sapajus libidinosus11, o lobo occipital, lobo frontal e o lobo da ínsula apresentam características 

lisoencefálicas, o que difere de Homo39 e o lobo parietal e temporal apresentam lobos totalmente 

girencefálicos, dados que corroboram com Alouatta seniculus8 e Homo39. O lobo parietal e 

temporal de Sapajus libidinosus foram similares aos babuínos, com giros e sulcos bem definidos 

e delimitados, apenas o sulco central apresentou-se pouco menos inclinado e sinuoso quando 

comparado com babuínos, humanos e chimpanzés11, conforme demonstrado na Figura 7. 

 

FIGURA 7 - Vista anterolateral do telencéfalo de Sapajus libidinosus mostrando os                     

principais sulcos.  

Fonte: Pereira-de-Paula et al11. 
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A face convexa lisoencefálica no lobo occipital e ínsula e os poucos sulcos e giros do 

lobo frontal em Sapajus libidinosus, não tem semelhança com Papio, Pan e Homo, de acordo 

com as descrições de Swindler & Wood43. No entanto, as faces convexas dos lobos parietais e 

temporais são semelhantes às descrições para babuíno. 

Em estudo realizado com o telencéfalo de macaco aranha (Ateles sp) por meio de 

ressonância magnética, verificou-se estruturas semelhantes aos humanos como: o sulco lateral, 

sulco central, sulco parieto-occipital, sulco calcarino e sulco do cíngulo. A curvatura cervical, 

amígdala, hipocampo, comissura anterior e colículo, eram maiores no macaco-aranha do que 

no homem. Os autores discutem que a comissura anterior é mais espessa nos primatas não-

humanos, entretanto a sua função em relação a essa diferença morfológica não está descrita na 

literatura44. 

Em dezenove espécimes de Macaca fascicularis, observou-se a organização anatômica 

do córtex pré-frontal lateral em relação às conexões aferentes do lobo temporal anterior. 

Considerando que o lobo temporal anterior é composto por diferentes áreas corticais, os 

pesquisadores associaram a anatomia macroscópica com a atividade funcional das áreas 

corticais, sugerindo que a atividade funcional do lobo frontal é transmitida para o lobo temporal 

lateral através das suas subdivisões dorsal e ventral, deixando evidente que o córtex pré-frontal 

lateral dorsal é responsável pela maior parte das conexões com o lobo temporal anterior, 

enquanto o córtex pré-frontal lateral ventral realiza pouca conexões. Indiretamente, estas 

conexões intrínsecas do lobo frontal podem acessar o córtex entorrinal e promover a formação 

do hipocampo neste primata45. 

O desenvolvimento do corpo caloso em humanos comparado com chimpanzés foi 

estudado por Sakai et al., (2017)46, observaram em humanos que o corpo caloso se expande 

rapidamente durante a infância, seguido de mudanças relativamente lentas. Nos chimpanzés, as 

mudanças são rápidas durante o estágio inicial de desenvolvimento e mais tarde ficam lentas e 

estabilizam. O rostro do corpo caloso é conhecido por transportar fibras entre o córtex pré-

frontal e pré-motor bilateral, responsável pelo controle do comportamento, na memória de 

trabalho e no controle da atenção, o que diferenciaria um adulto humano de um adulto não-

humano (chimpanzé) do ponto de vista comportamental. Este estudo é de suma importância 

para o entendimento da anatomia do corpo caloso, que em primatas humanos e não-humanos é 

semelhante até o final da infância, em termos de aumento do volume, elaboração sináptica, 

mielinização e estabelecimento de conexões padrões46. 

Estudos realizados por Broca47 sobre anatomia comparativa das circunvoluções do 

telencéfalo envolvendo o lobo da ínsula na classe mammalia, descrevem numerosas 
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modificações durante a evolução. O ponto de partida está relacionado com a predominância do 

lobo frontal revestindo os giros parietais, influenciando na formação dos lobos occipitais e 

temporais e, consequentemente, no aumento do lobo frontal, dificultando a formação do lobo 

insular dentro do sulco lateral. Os autores analisaram ainda as mudanças do lobo insular 

atrofiando os sistemas visíveis em cetáceos e anfíbios. Afirmam que todos os tipos de 

telencéfalos diferem uns dos outros apenas em características evolutivas, isto é, em forma e 

tamanho relativo, e não na natureza de suas partes componentes47.  

As evoluções do córtex parietal posterior em primatas levaram a várias conclusões sobre 

esta região48. Nos primeiros mamíferos, o córtex parietal posterior foi determinado como uma 

pequena região multissensorial e nos primeiros primatas apresenta a porção caudal, a visual e a 

rostral, com função de oito ou mais domínios multissensoriais, onde a estimulação elétrica 

evoca diferentes comportamentos motores complexos, incluindo o alcance da mão na boca, 

observar e proteger seu rosto e corpo e segurar objetos. Os domínios em cada região competem 

uns com os outros e uma disposição serial de domínios permite que diferentes fatores 

influenciem os resultados motores sucessivamente. Arranjos similares de domínios foram 

mantidos em macacos do Novo e do Velho Mundo, e os humanos parecem ter pelo menos 

alguns desses domínios. A grande expansão e o desenvolvimento prolongado de córtex parietal 

posterior em seres humanos sugerem a adição de territórios funcionalmente distintos48. 

Diferente de outros grupos de animais, os primatas são caracterizados por um tamanho 

aumentado do telencéfalo, pela melhoria das habilidades cognitivas e manipuladoras e pelo 

aumento do comportamento social complexo quando estão em grupo. Esses traços influenciam 

a forma como os indivíduos codificam e usam informações na tomada de decisões e 

desenvolvem-se principalmente com a combinação de mudanças no sistema visual e expansão 

do córtex cerebral49.   

 

1.4 – Anatomia macroscópica das meninges encefálicas em primatas não-humanos e 

humanos. 

O encéfalo, assim como a medula espinal encontram-se envolvidos por três membranas 

ou meninges, que são denominadas paquimeninge (dura-máter) e leptomeninge (pia-máter e 

aracnoide-máter)50 (Figura 8).  

A meninge dura-máter é a mais externa, está localizada sob o periósteo responsável por 

revestir a superfície interna do canal vertebral, com características morfológicas apresentando 

espessura e resistência por ser composta de fibras colágenas e elásticas, além de ser muito 

vascularizada e inervada31,51,52. 
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A meninge aracnoide-máter é considerada intermediária, pois está entre a dura-máter e 

a pia-máter, apresenta uma membrana delgada e muito delicada, como se fosse uma teia de 

aranha, não possui vascularização nem nervos40. Esta delimita externamente o espaço 

subaracnóideo, onde encontramos liquor. Como a pia-máter acompanha o tecido nervoso, 

inclusive onde existem depressões, há a formação de espaços denominadas cisternas, que 

contêm maior quantidade de liquor37. 

O liquor produzido nas cavidades ventriculares em Homo, passa para o espaço 

subaracnóideo pela abertura mediana e pelas aberturas laterais do quarto ventrículo em direção 

à cisterna magna. Dessa cisterna, o liquor circula em volta da medula espinal e do encéfalo até 

ser absorvido no nível das granulações aracnoides existentes nos seios da dura-máter, passando 

à circulação sanguínea. Aproximadamente 75 ml de liquor circulam no espaço subaracnóideo 

do canal vertebral, e 25 ml, na região intracraniana 31. 

Em alguns pontos, os feixes de tecido que compõem a aracnoide-máter formam 

enovelados, recebendo o nome de granulações aracnóideas, que penetram nos seios da dura-

máter, principalmente no seio sagital superior. Nas granulações aracnóideas o liquor é 

reabsorvido e direcionado à circulação venosa38.  

A meninge pia-máter é a mais interna. Constituída de tecido reticular e fibras colágenas, 

penetra entre os giros dos hemisférios cerebrais e entre as folhas do cerebelo e é ricamente 

vascularizada e inervada34. 

 

FIGURA 8 - Vista súpero-lateral do encéfalo de Homo, evidenciando as meninges dura-

máter, aracnoide-máter e pia-máter. 

Fonte: Colicigno53. 
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A principal função das meninges é revestir o sistema nervoso central (SNC), garantindo 

a proteção contra choques mecânicos e a regulação da pressão no interior desse importante 

sistema50. 

 Assim, na região encefálica, não há formação de um espaço epidural entre os ossos e a 

dura-máter, conforme se observa em nível medular38. Grande parte da capacidade regenerativa 

para a consolidação de fraturas dos ossos do crânio se dá pela capacidade osteogênica da dura-

máter. Seu potencial regenerativo evidencia-se até os 2 anos de idade, declinando após esse 

período, devido à sub-regulação da expressão de fatores osteogênicos. O folheto interno 

acompanha o externo em todo o entorno do encéfalo, mas se destaca daquele em determinadas 

áreas, formando pregas e cavidades (seios)40. As pregas dividem incompletamente a cavidade 

craniana (Figura 9). São elas:  

 Foice do telencéfalo: é um septo vertical que separa os dois hemisférios e se localiza na 

fissura longitudinal do telencéfalo.  

 Tenda do cerebelo: é um septo transversal localizado entre os lobos occipitais e o 

cerebelo, dividindo a cavidade craniana em uma fossa superior (supratentorial) e outro 

inferior (infratentorial), e terminando na incisura da tenda, uma borda livre que se ajusta 

ao mesencéfalo. 

 Foice do cerebelo: é um septo vertical que separa incompletamente os dois hemisférios 

cerebelares. 

 Diafragma da sela: é uma pequena lâmina horizontal que fecha incompletamente a sela 

túrcica, deixando um orifício de passagem para a haste hipofisária.  
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FIGURA 9-  Vista inferior da dura-máter de Homo isolada com a técnica de plastinação, 

evidenciando a foice do telencéfalo e cerebelo medialmente e a tenda do cerebelo 

posteriormente.  

Fonte: Snell57. 

 

As cavidades formadas pela dura-máter são, em sua maioria, revestidas de endotélio e 

contêm sangue, formando seios venosos. Estes seios apresentam forma triangular e são 

dispostos, principalmente, ao longo das pregas da dura-máter. Recebem o sangue proveniente 

das veias do encéfalo e do globo ocular e drenam para as veias jugulares internas. Os seios 

comunicam-se com veias da superfície externa pelas veias emissárias que atravessam forames 

nos ossos cranianos38. Têm as seguintes divisões (Figura 10):  

 Seio sagital superior: mediano, acompanha a inserção da foice do telencéfalo, seguindo 

caudal e posteriormente para desaguar na confluência dos seios. 

 Seio occipital: situa-se ao longo da margem de inserção da foice do cerebelo 

 Seio sagital inferior: corre paralelamente ao sagital superior, porém na margem livre 

da foice do telencéfalo, desaguando no seio reto. 

 Seio reto: localiza-se no ponto de união entre a foice do telencéfalo e a tenda do 

cerebelo; termina na confluência dos seios. 
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 Seios transversos direito e esquerdo: dispõem-se ao longo da inserção da tenda do 

cerebelo desde a confluência dos seios até a parte petrosa do osso temporal, na qual 

passa a ser designado seio sigmoide.  

 Seio sigmoide: continuação do seio transverso até o forame jugular, de onde prossegue 

a veia jugular interna. Pela jugular é drenada quase a totalidade do sangue da cavidade 

craniana. 

 Seio cavernoso: seio da base do crânio situado de cada lado do corpo do osso esfenoide 

e da sela túrcica. Comunica-se com o seio cavernoso do lado oposto por meio do seio inter-

cavernoso. É atravessada pela artéria carótida interna. 

 Seios petrosos superior e inferior: O seio petroso superior, apresenta um trajeto sobre 

a porção petrosa do osso temporal. O seio petroso inferior faz a anastomose do seio 

carvernoso com o bulbo da veia jugular interna no nível do seu forame, passando por um 

sulco lateralmente ao clivo. 

 

 

FIGURA 10 –Vista lateral do hemicrânio esquerdo de Homo, evidenciando os seios da dura-    

máter e suas veias. 

                        Fonte: Moore72. 

 

Os seios venosos da dura-máter também foram estudados em outras espécies de 

primatas não-humanos e comparados com outros mamíferos. Em Bradypus torquatus e 
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Bradypus variegatus, além dos oito seios venosos observados em Sapajus libidinosus e Saimiri 

sciureus, foram identificados os seios orbículo-olfatório, para-sagital cerebelar e inter-

transverso. A presença destes seios em Bradypus, principalmente do seio orbículo-olfatório 

pode estar associado ao nicho ecológico deste animal, que tem como principal sentido 

integrador com o ambiente, o olfato, o que resultaria em uma maior necessidade de suprimento 

sanguíneo54.  

De acordo com Swindler & Wood43 o seio sagital dorsal, ventral e seio reto estão 

presentes em Papio, Pan e Homo, assim como em Sapajus. Entretanto, o seio occipital, não 

observado em Sapajus e Macaca mulatta55, observado apenas em Papio43.  

Em Pan e Homo, o seio petroso superior e seio cavernoso são descritos como conectados 

ao seio transverso, contudo no Sapajus libidinosus56 foi descrito apenas a presença do seio 

transverso. Segundo Swidler & Wood43, em Papio o seio sigmóide não possui a forma tortuosa 

em forma de S, descrito nas demais espécies, como Pan, Homo e Sapajus. A morfologia da 

confluência dos seios é descrita como semelhante para Pan, Papio, Homo e Sapajus.  

 

 

1.5 – Vascularização arterial do sistema nervoso central de primatas humanos e não-

humanos 

 

O estudo da arquitetura vascular do encéfalo de primatas não-humanos é de fundamental 

importância na compreensão dos mecanismos evolutivos e padrões no comportamento e 

distribuição dos vasos sanguíneos nestas espécies. A filogenia e a ontogenia dos vasos 

encefálicos modificam-se em paralelismo com a evolução das exigências funcionais do sistema 

nervoso central58. Com base nesta proposta e em relação ao modelo arquitetônico do suprimento 

sanguíneo do sistema nervoso central dos animais, estudos filo e ontogênicos, De Vriese59, 

Testut60 e Bugge61 mostraram claramente que, no processo evolutivo, processam-se 

modificações cuja tendência é responder as exigências, no sentido de que sistema neural possa 

desempenhar adequadamente o seu papel. O mecanismo evolutivo não ocorreria se não 

houvesse uma semelhante adaptação dos padrões vasculares. 

Estudos conduzidos por Bugge61 e Guerin et al62 discorrem que a complexidade 

morfológica cerebral é mais ou menos evoluída, e isto se reflete no modelo de suprimento 

sanguíneo, visto que há dois fatores importantes que devem ser levados em consideração: a 

regressão do lobo olfatório e o acréscimo de camadas de neocórtex. A respeito de variações de 

características morfológicas de vasos que compõem o circuito arterial da base do encéfalo, 
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foram estudados em diversos mamíferos temas como a frequência ou não deste circuito, a 

direção da circulação em áreas funcionais e a pressão do fluxo sanguíneo em relação ao 

diâmetro dos vasos, além de outros aspectos considerados, como a subdivisão do circuito em 

dois segmentos: o circuito vértebro basilar e o carótico63. 

O modelo primata foi estudado no homem por De Vriese59 e Testut60 com base na 

classificação de Tandler58. A partir de então a literatura científica (Rouviére64, Lockhart & 

Hamilton65, Rohen & Yokochi66, Machado39), trata descrição e ilustração dos sistemas 

carotídeos e vertebro basilar interligados pelas artérias comunicantes caudais e rostrais, e é 

dependente do suprimento de sangue via artérias carótidas internas e vertebrais.  

O suprimento sanguíneo para o encéfalo de Homo é proveniente de uma circulação 

anterior (sistema carotídeo) e uma posterior (sistema vértebro-basilar). O círculo arterial do 

cérebro ou polígono de Willis (Figura 11) é uma rede anastomótica formada pelos ramos desses 

dois suprimentos arteriais (anterior e posterior) e que se forma na base do encéfalo. As duas 

artérias cerebrais anteriores, as duas cerebrais médias e as duas cerebrais posteriores se 

conectam por meio de artérias comunicantes. A artéria comunicante posterior se origina da 

cerebral posterior e possibilita o fluxo sanguíneo entre a cerebral média e a cerebral posterior. 

A artéria comunicante anterior possibilita o fluxo entre as artérias cerebrais anteriores de cada 

um dos hemisférios. Um outro sistema anastomótico também é observado na superfície dos 

hemisférios pelas três artérias cerebrais, mas não nas regiões mais profundas. Apesar de essa 

rede anastomótica não ser muito rica, ela pode suprir pequenas interrupções de fluxo para o 

córtex cerebral, mas não para a substância branca subjacente31. 
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FIGURA 11 – Vista inferior da base do encéfalo de Homo, para identificação da vascularização              

            arterial. 

                         Fonte: Martinez31. 

 

Em animais domésticos, considerando-se os aspectos filogenéticos, o estudo dos vasos 

da base do encéfalo mostra-se fascinante graças aos múltiplos arranjos apresentados pelas 

artérias formadoras do “círculo de Willis”, chamado hoje de círculo arterial do cérebro, embora 

esses diferentes aspectos morfológicos não representem necessariamente parâmetros 

evolutivos. Com esta ideia, acredita-se que o comportamento das artérias encefálicas, 

comparativamente entre as espécies, exibe um modelo básico ao qual são acrescentadas 

modificações relativas aos diferentes grupos de animais67. Em carnívoros, Nickel et al68 

comentam que durante a vida fetal, o sangue arterial destinado ao encéfalo é oriundo da artéria 

carótida interna, ainda complementado pelas artérias vertebral e maxilar.  

Em primatas humanos, o sistema vértebro basilar é derivado da união das 2 artérias 

vertebrais no nível do sulco bulbopontino, bifurca-se nas artérias cerebrais posteriores na 

cisterna interpeduncular. No seu trajeto pelo sulco basilar, as artérias pontinas irrigam a face 

anterior da ponte. Conduzem sangue para estruturas importantes na região posterior do encéfalo 
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de primatas humanos e não-humanos, como o cerebelo, a ponte, o bulbo, o mesencéfalo e 

estruturas vitais, que regulam a respiração, vigília e sono, o andar, o equilíbrio, os movimentos, 

a coordenação e a sensibilidade dos braços e pernas, assim como para alguns nervos cranianos 

responsáveis pela movimentação dos olhos, pela audição, pela fala e pela deglutição 34,38,40.  

O sistema de carótida interna, ramos da bifurcação da carótida comum, após um trajeto 

mais ou menos longo pelo pescoço, penetra na cavidade craniana pelo canal carotídeo do osso 

temporal. Em seguida, perfura a dura-máter e a aracnoide-máter e, no início do sulco lateral, 

divide-se em dois ramos terminais: as artérias cerebrais média e anterior, vascularizando as 

partes internas das cavidades craniana e a orbita 37,39,31. 

 As artérias carótidas internas apresentam 4 segmentos (Figura 12) com características 

diferentes, sendo: 

1. Segmento cervical, localizado entre a bifurcação da artéria carótida comum até a entrada 

da ACI no crânio, tem trajeto ascendente junto a partes moles do pescoço. No seu início 

existe o seio carotídeo (às vezes mais inferior), dilatação localizada que contém nas suas 

paredes receptores da pressão arterial, e o corpo carotídeo, pequena estrutura sensível a 

variações da concentração de oxigênio. A artéria carótida interna não dá origem a 

nenhum ramo nesse segmento e penetra na parte petrosa do osso temporal pelo canal 

carotídeo37. 

2. Segmento petroso, a artéria carótida interna fica localizada dentro do osso temporal, 

apresentando inicialmente um trajeto ascendente vertical; depois de uma inclinação 

anterior, segue horizontalmente e, a seguir, com uma inclinação superior, novamente se 

torna ascendente. Dois ramos da artéria carótida interna originam-se nesse segmento: a 

artéria carotidotimpânica, que irriga a cavidade timpânica, e a artéria pterigóidea, que 

passa por um canal com o mesmo nome37. 

3. Ao entrar na fossa média intracraniana, a artéria carótida interna penetra no seio 

cavernoso, iniciando o segmento cavernoso. A artéria carótida interna forma dentro do 

seio cavernoso o sifão carotídeo, que diminui o impacto causado pelas pulsações 

arteriais e apresenta 3 ramos principais: tronco meningo-hipofisário, artéria meníngea 

anterior e um ramo para porção inferior do seio cavernoso. Nesse sifão, a artéria carótida 

interna tem uma porção vertical, um joelho posterior, uma porção horizontal, um joelho 

anterior e, finalmente, uma porção vertical, que, ao nível dos processos clinóideos 

anteriores, sai do seio cavernoso superiormente39. 
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4. Segmento intracraniano propriamente dito, a artéria carótida interna passa lateralmente 

ao nervo óptico, mediaimente ao nervo oculomotor e dá origem aos seus ramos 

terminais39.  

 

 

FIGURA 12 -Vista lateral ilustrativa da artéria carótida interna e seus segmentos. 

                       Fonte: Meneses37. 

 

O estudo morfofuncional do sistema nervoso central vem demonstrando aspectos 

interessantes e pouco explorados, em especial aqueles relativos ao suprimento sanguíneo para 

o encéfalo. De acordo com Lima et al69, a partir das relações de filogenia e a ontogenia dos 

modelos arquitetônicos das artérias encefálicas, pode-se observar que não apenas o encéfalo se 

encontra em processo contínuo de modificações, mas também o arranjo de seus vasos arteriais, 

caracterizando assim a existência de um paralelismo entre a evolução do sistema nervoso 

central e as constantes modificações na configuração dos vasos responsáveis por sua 

vascularização70,71. 

 

2 – OBJETIVOS 

  

 Descrever a anatomia macroscópica do telencéfalo, assim como a vascularização da 

base do encéfalo, os núcleos da base do cérebro e os seios da dura-máter de Alouatta belzebul. 
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2.1 – Objetivos específicos 

 

 Descrever a anatomia macroscópica dos giros e sulcos do telencéfalo. 

 Descrever a anatomia mesoscópica dos núcleos da base do cérebro de Alouatta belzebul. 

 Promover uma análise comparativa do índice de encefalização (grau de cognição). 

 Promover uma análise comparativa da sinuosidade dos principais sulcos cerebrais. 

 Descrever a vascularização da base do encéfalo de Alouatta belzebul. 

 Descrever a drenagem venosa dos seios da dura-máter de Alouatta belzebul. 

 

3 – ASPECTOS ÉTICOS  

 

3.1 – Comitê de ética 

 

 Esta pesquisa foi realizada respeitando os procedimentos éticos constantes na legislação 

vigente e foi submetida e aprovada pela Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) da 

Universidade Federal de Goiás (UFG) sob o número de protocolo 083/17 (Anexo 3). 

 

3.2 – Sujeitos da Pesquisa 

 

Para esta pesquisa, foram utilizados 20 espécimes de Alouatta belzebul, recolhidos no 

período de resgate e salvamento de fauna terrestre durante as atividades de supressão de 

vegetação para a implantação do aproveitamento hidrelétrico de Belo Monte – Brasília-DF, 

regidos pelo processo do IBAMA n° 02001.001848/2006-75 e a autorização n° 473/2014 – 2a 

retificação, através dos ofícios ARC/NAT 002/2015 (Anexo 4), ARC/NAT 009/2015 (Anexo 

5) e ARC/NAT 012/2015 (Anexo 6). Após o resgate, os animais foram congelados e 

encaminhados para o Laboratório de Anatomia Humana e Comparativa da Universidade 

Federal de Goiás, sendo mantidos congelados até o início do experimento. Segue abaixo as 

informações sobre os animais destinados à pesquisa. 
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TABELA 1 – Identificação dos espécimes destinados a pesquisa. 

 Espécimes 
Faixa 

etária 
Sexo 

Identificação do 

animal 

Registro do 

espécime 

(Ofício) 

Peso/Kg Procedência 

1.  

Alouatta 

belzebul 
Adulto Macho BM95863 012/2015 4,9 ARC/NAT 

2.  

Alouatta 

belzebul 
Adulto Fêmea BM77882 009/2015 4,6 ARC/NAT 

3.  

Alouatta 

belzebul 
Adulto Macho BM49581 002/2015 6,0 ARC/NAT 

4.  

Alouatta 

belzebul 
Adulto Fêmea BM46185 002/2015 4,2 ARC/NAT 

5.  

Alouatta 

belzebul 
Adulto Fêmea BM83977 009/2015 4,2 ARC/NAT 

6.  

Alouatta 

belzebul 
Adulto Fêmea BM49405 002/2015 4,6 ARC/NAT 

7.  

Alouatta 

belzebul 
Filhote Macho BM46182 002/2015 1,25 ARC/NAT 

8.  

Alouatta 

belzebul 
Adulto Macho BM88397 009/2015 3,65 ARC/NAT 

9.  

Alouatta 

belzebul 
Adulto Fêmea BM64875 009/2015 4,55 ARC/NAT 

10.  

Alouatta 

belzebul 
Adulto Macho BM91659 009/2015 5,95 ARC/NAT 

11.  

Alouatta 

belzebul 
Adulto Fêmea BM89097 009/2015 3,4 ARC/NAT 

12.  

Alouatta 

belzebul 
Filhote Macho BM88398 009/2015 2,2 ARC/NAT 

13.  

Alouatta 

belzebul 
Adulto Macho BM70990 009/2015 3,3 ARC/NAT 

14.  

Alouatta 

belzebul 
Adulto Fêmea BM88401 009/2015 4,15 ARC/NAT 

15.  

Alouatta 

belzebul 
Adulto Fêmea BM93621 012/2015 4,25 ARC/NAT 



26 

 

16.  

Alouatta 

belzebul 
Adulto Macho BM87722 

012/2015 
4,5 ARC/NAT 

17.  

Alouatta 

belzebul 
Adulto Fêmea BM92916 

012/2015 
4,1 ARC/NAT 

18.  

Alouatta 

belzebul 
Adulto Fêmea BM93632 

012/2015 
4,3 ARC/NAT 

19.  

Alouatta 

belzebul 
Adulto Macho BM94262 

012/2015 
4,9 ARC/NAT 

20.  

Alouatta 

belzebul 
Adulto Macho BM95692 

012/2015 
4,8 ARC/NAT 

*ARC/NAT - Arcadis Logos S.A./ Systema Naturae Consultoria Ambiental Ltda. 
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CAPÍTULO 2 - DESCRIÇÃO ANATÔMICA DOS PRINCIPAIS GIROS E SULCOS DO 

TELENCÉFALO DE Alouatta belzebul 

 

RESUMO 

 

O Alouatta belzebul é uma espécie de bugio, da família Atelidae e gênero Alouatta. É endêmico 

no Brasil e possui distribuição geográfica separada, ocorrendo duas populações: na Amazônia 

e na Mata Atlântica do litoral do Nordeste Brasileiro. A espécie está classificada como 

“vulnerável” e isso se justifica principalmente pela caça, fragmentação e perda do hábitat nas 

florestas tropicais. Em relação à anatomia desta espécie, as informações são escassas e em 

alguns aspectos como o encéfalo são inexistentes. O objetivo deste estudo é descrever a 

macroscopia dos principais sulcos e giros do telencéfalo de Alouatta belzebul correlacionando 

com o grau de encefalização, as medidas absolutas e relativas da sinuosidade do sulco central 

e as medidas retas e sinuosas dos sulcos em diferentes primatas. Assim como, verificar a 

anatomia dos núcleos da base. Foram utilizados dez encéfalos de Alouatta belzebul, onde os 

giros e sulcos foram dissecados. Verificou-se que a superfície encefálica do Alouatta belzebul 

apresentou com características lisencefálicas, semelhante aos achados com várias outras 

espécies de primatas não humanos e diferindo de espécies como Pan e Homo. Na análise do 

índice de encefalização observou-se que esta espécie é filogeneticamente mais próxima de 

Sapajus e Macaca e mais distante que espécies como Brachyteles e Callithrix, mostrando 

expressiva cognição e inteligência. Em relação à inclinação do sulco central, observou-se que 

em Alouatta belzebul a extremidade superior é posterior a extremidade inferior, dados que 

aproximam-se com o Homo, Papio e Pan e releva um lobo frontal grande quando comparado 

Sapajus libidinosus, demonstrando o máximo de desenvolvimento cerebral nestes primatas. 

PALAVRAS-CHAVE: Bugio, córtex, primata, telencéfalo. 

 

ABSTRACT 

 

The Alouatta belzebul is a species of howler monkey, of the Atelidae family and genus Alouatta. 

It is endemic in Brazil and has a separate geographic distribution, with two populations 

occurring: in the Amazon and in the Atlantic Forest on the coast of Northeast Brazil. The species 

is classified as “vulnerable” and this is mainly justified by hunting, fragmentation and loss of 

habitat in tropical forests. Regarding the anatomy of this species, information is scarce and in 
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some aspects such as the brain are non-existent. The objective of this study is to describe the 

macroscopy of the main grooves and turns of the Alouatta belzebul telencephalon correlating 

with the degree of encephalization, the absolute and relative measures of the central groove 

sinuosity and the straight and sinuous measures of the grooves in different primates. As well 

as, check the anatomy of the nuclei of the base. Ten Alouatta belzebul brains were used, where 

the gyrations and grooves were dissected. It was found that the brain surface of Alouatta 

belzebul presented with lisencephalic characteristics, similar to the findings with several other 

species of non-human primates and differing from species such as Pan and Homo. In the 

analysis of the encephalization index, it was observed that this species is phylogenetically closer 

to Sapajus and Macaca and more distant than species such as Brachyteles and Callithrix, 

showing expressive cognition and intelligence. Regarding the slope of the central groove, it was 

observed that in Alouatta belzebul the upper end is posterior to the lower end, data that 

approximate with Homo, Papio and Pan and reveals a large frontal lobe when compared to 

Sapajus libidinosus, showing the maximum brain development in these primates. 

KEYWORDS: Howler monkey, cortex, primate, telencephalon. 

 

1 - INTRODUÇÃO 

 

O sistema nervoso central (SNC) em Homo é dividido anatomicamente em encéfalo e 

medula espinal, ambos constituem o neuro-eixo, onde o encéfalo é subdividido em: cérebro, 

cerebelo e tronco encefálico. O cérebro é ainda subdividido em telencéfalo e diencéfalo, 

embriologicamente estes constituem o prosencéfalo1. O cérebro é representado por dois 

hemisférios cerebrais, um hemisfério direito e um hemisfério esquerdo que se comunicam 

através do corpo caloso localizado na região medial da fissura longitudinal2.  

O Alouatta belzebul é conhecido popularmente como bugio ou guariba e, por fazer parte 

do grupo de primatas neotropicais, apresenta características exclusivas da espécie em relação à 

motricidade, como ter os membros e tronco adaptados para o comportamento suspensório e 

uma longa cauda verdadeiramente preênsil3. O estudo do telencéfalo e dos revestimentos de 

proteção do sistema neural do Alouatta belzebul se encaixa nesse contexto e torna-se importante 

a obtenção de dados sobre os aspectos morfológicos e, consequentemente, corticais dessa 

espécie, pois pode propiciar base para interpretações neurofisiológicas e correlações 

filogenéticas e evolutivas com outros primatas. A organização dos sulcos e giros cerebrais 
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relacionados ao crescimento do encéfalo determinam o grau de cognição, assim como as 

particularidades evolutivas referentes a caracterização da complexidade das espécies4,5,6. 

De forma geral, cada hemisfério cerebral é constituído por uma camada externa de 

células nervosas onde encontra-se a substância cinzenta cerebral, formando o córtex cerebral. 

Na região medial dos hemisférios encontra-se os núcleos ou gânglios da base, organizados pelo 

claustro, putâmen, globo pálido medial, globo pálido lateral e núcleo caudado. O complexo 

amigdaloide e os demais núcleos límbicos justacorticais se distribuem nas estruturas internas 

do telencéfalo, assim como a substância branca subcortical composta pelos diferentes tipos de 

fibras nervosas inter-hemisféricas, as fibras de associação e as fibras de projeção7.  

O desenvolvimento evolutivo dos hemisférios cerebrais culminou na caracterização do 

telencéfalo de Homo, cujas capacidades mais diferenciadas se devem ao desenvolvimento do 

neocórtex, assim como o tamanho do sistema nervoso central em relação ao corpo caracteriza 

um grau de encefalização bastante evoluído, sobretudo, pela sua complexa rede neural8,9.  

A organização macroscópica dos hemisférios cerebrais de Homo é composta por: lobo 

frontal, lobo parietal, lobo occipital, lobo temporal e o lobo da ínsula. Estes podem ser 

subdivididos em polos: frontal, occipital e temporal. Desta forma, cada hemisfério apresenta 

três superfícies: súperolateral, medial e inferior ou basal. Os sulcos são extensões do espaço 

subaracnóideo que se dispõem sobre a superfície cerebral, de forma a separar e delimitar os 

seus giros. Entretanto, é necessário considerar que os sulcos podem apresentar morfologias 

diferentes. Podem ser contínuos ou interrompidos, podem ainda serem longos ou curtos, 

isolados ou conectados com outros sulcos cerebrais. São classificados em quatro tipos: sulco 

limitante, sulco axial, sulco opercular e sulco completo2,10,11.  

Os sulcos axiais se desenvolvem ao longo do eixo de uma área homogênea, os sulcos 

limitantes estão situados entre as áreas corticais. Os sulcos operculares estão localizados entre 

as áreas corticais, sendo diferenciados dos sulcos limitantes que apresentam essa separação 

próxima das suas bordas e não relacionados com a profundidade. Esta diferença possibilita que 

uma terceira área funcional esteja presente. Os sulcos denominados completos são aqueles que 

a profundidade chega a produzir elevações nas paredes dos ventrículos laterais 2,10. 

A disposição topográfica das estruturas encefálicas é de suma importância para 

compreensão e descrição do funcionamento cerebral. Os sulcos, os giros, as fissuras e as 

cavidades ventriculares, são fundamentais para contribuições clínicas, cirúrgicas e de imagens. 

O objetivo deste trabalho é descrever a macroscopia dos principais sulcos e giros do telencéfalo, 

o grau de inclinação do sulco central e as medidas retas e sinuosas dos sulcos encefálicos de 

Alouatta belzebul correlacionando com o grau de encefalização em diferentes primatas. 
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2 - MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Para este estudo, foram utilizados dez encéfalos de Alouatta belzebul, machos e fêmeas, 

adultos e livres de lesões, recolhidos no período de resgate e salvamento de fauna terrestre 

durante as atividades de implantação da Usina hidrelétrica de Belo Monte – Brasília-DF, 

regidos pelo processo do IBAMA n° 02001.001848/2006-75 e autorização n° 473/2014. Após 

o resgate, os animais foram congelados e encaminhados para o Laboratório de Anatomia 

Humana e Comparativa da Universidade Federal de Jataí, sendo mantidos congelados até o 

início do processamento. O procedimento experimental foi aprovado pela Comissão de Ética 

no Uso de Animais da Universidade Federal de Goiás (UFG) (protocolo número 083/17). 

Todos os animais foram pesados e em seguida conservados em solução aquosa de 

formaldeído 10% por meio de injeções intramusculares, subcutâneas e intracavitárias. Os 

espécimes foram mantidos nessa solução por no mínimo 72h. Após o período de fixação os 

encéfalos foram cuidadosamente removidos do crânio, retirando a calota craniana com auxílio 

de uma serra oscilatória (Dremel® 3000) no sentido crânio-caudal, desde a altura do osso 

frontal ao occipital, de forma a manter a integridade encefálica. Os encéfalos após a retirada 

foram pesados em balança analítica modelo EEQ9003F-B da marca Edutec® e medidos com 

paquímetro digital da marca MTX® e documentados com câmera digital. As descrições 

anatômicas macroscópicas foram baseadas nas descrições de primatas humanos e não-humanos 

encontradas na literatura. Os encéfalos foram medidos nos eixos longitudinal e transversal.  

Os sulcos dos encéfalos foram medidos de duas maneiras, primeiro em linha reta e 

depois considerou-se as sinuosidades. As medidas foram efetuadas seguindo a técnica descrita 

por Pereira-de-Paula (2010)12, em termos absolutos e relativos (considerando o valor da medida 

reta dividido pela medida curva). Se o valor encontrado para determinado sulco foi igual a 1 

significa que o sulco é reto, portanto não apresenta curvaturas. Se o valor for próximo de zero, 

indica maior sinuosidade, portanto mais girencéfalo. As medidas retas foram obtidas medindo-

se as extremidades dos sulcos diretamente com o paquímetro. As medidas sinuosas foram feitas 

com linha inextensível contornando todo o sulco e em seguida, a medida da linha foi obtida 

com um auxílio de um paquímetro. 

O índice de encefalização foi medido pela seguinte relação: [peso do encéfalo / peso 

corporal] x100. Em seguida realizaram-se as análises estatísticas das medidas dos encéfalos 

considerando média e desvio padrão. Para a nomenclatura das estruturas anatômicas utilizou-

se a Nomina Anatômica veterinária. 
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3 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Nos estudos anatômicos macroscópicos do encéfalo da Alouatta belzebul foram 

observados cinco lobos cerebrais: lobo frontal (A), lobo parietal (B), lobo occipital (C), lobo 

temporal (D) e lobo da ínsula, sendo que a maior parte da superfície encefálica apresentou-se 

com características lisencefálicas (Figura 1). 

 

FIGURA 1 – Vista lateral do hemisfério esquerdo de Alouatta belzebul evidenciando os lobos 

cerebrais com seus sulcos e giros. (1) Sulco reto; (2) Sulco pré-central superior; (3) 

Sulco pré-central inferior; (4) Sulco lateral; (5) Sulco intraparietal; (6) Sulco 

temporal superior; (7) Sulco lunatus ou occipital transverso; (8) Sulco pós-central; 

(9) Sulco central. (A) Lobo frontal; (B) Lobo parietal; (C) Lobo occipital; (D) Lobo 

temporal; (E) Giro angular; (F) Giro supramarginal; (G) Giro temporal superior; (H) 

Giro temporal inferior (Barra 1cm). 

 

O lobo frontal de Alouatta belzebul tem como limite anterior o polo frontal e como limite 

posterior o sulco central (9), como limite superior a fissura longitudinal do telencéfalo e como 

limite inferior o sulco lateral (4) (Figura 1). Neste lobo observou-se a presença de três sulcos 

cerebrais na face látero cranial do lobo frontal: sulco reto (1), sulco pré-central superior (2) e 

sulco pré-central inferior (3). O sulco reto apresentou-se em Alouatta belzebul com um trajeto 

longo e profundo. O sulco pré-central superior apresentou um trajeto curto quando comparado 
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com o sulco pré-central inferior, que tem seu trajeto um pouco mais longo e com uma curvatura 

mais acentuada. Na face inferior do lobo frontal observou-se a presença do sulco olfatório (1), 

que medialmente delimita o giro reto e lateralmente a este sulco observou-se os sulcos orbitais 

que delimitam os giros orbitários e que formam toda superfície frontobasal (Figura 2). 

 

FIGURA 2 - Vista inferior do encéfalo de Alouatta belzebul mostrando os sulcos cerebrais. (1) 

Sulco orbital; (2) Sulco olfatório; (A) Giros orbitários; (B) Giro reto; (*) Nervo 

olfatório. (Barra 1cm). 

 

Observou-se em Alouatta belzebul a presença de cinco lobos cerebrais e vários sulcos 

distribuídos pelas regiões do telencéfalo, assim como a presença da fissura longitudinal do 

telencéfalo que divide o telencéfalo em hemisférios direito e esquerdo e são unidos 

internamente pelo corpo caloso. A superfície encefálica apresentou características 

lisencefálicas em sua maior parte, entretanto, em algumas áreas como o lobo parietal e temporal 

foram observadas curvaturas mais acentuadas. Estes dados corroboram os achados em 

encéfalos de Ateles geoffrovi (macaco aranha)13,14, Alouatta seniculus (bugio-ruivo)13, Macaca 



38 

 

fascicularis 15,16, Macaca mulatta (Rhesus) 13,17, Papio cynocephalus (babuínos)13,18, Callithrix 

penicillata 13,19, Saimiri ustus 15,20 e Brachyteles arachnoides13,21,22. O Sapajus libidinosus 

apresentou características girencefálicas aproximando-se filogeneticamente do Pan e 

Homo12,23,24.  Do ponto de vista filogenético, o sulco do hipocampo foi o primeiro sulco a 

aparecer, limitando o arquicórtex, enquanto o segundo foi o sulco rinal, separando o arquicórtex 

do neocórtex25. Ambos os sulcos foram observados em Alouatta belzebul e estão presentes nos 

primatas não-humanos lisencefálicos.  

O sulco central em Alouatta belzebul separa o giro pré-central superior e inferior do 

sulco pós-central. No polo superior, o sulco central penetra na face medial do hemisfério na 

região do giro paracentral, e inferiormente, não alcança o sulco lateral, tendo um trajeto 

descendente em linha reta, de forma a caracterizar conexão superior e inferior entre os dois 

giros (Figura 3). 

 

FIGURA 3 - Vista superior do hemisfério esquerdo e direito de Alouatta belzebul mostrando 

os sulcos cerebrais. (1) Sulco central hemisfério direito; (2) Sulco central 

hemisfério esquerdo; (3) Sulco pós-central hemisfério direito; (4) Sulco pós-

central hemisfério esquerdo; (5) Sulco parieto-occipital hemisfério direito; (6) 

Sulco parieto-occipital hemisfério esquerdo; (7) Sulco intraparietal hemisfério 

esquerdo; (8) Sulco intraparietal hemisfério direito;(9) Fissura longitudinal do 

cérebro (A) Giro pré-central; (B) Giro pós-central. (Barra 1cm). 
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O sulco pré-central superior em Alouatta belzebul foi identificado como sendo curto e 

raso, dados que corroboram os achados em Brachyteles arachnoides e Alouatta seniculus e em 

Ateles geoffroyi, este sulco apresenta-se com trajeto longo e arqueado formando uma 

ramificação horizontal até próximo ao sulco central13,14,21. No Sapajus libidinosus, este sulco 

foi identificado como sulco longitudinal superior com morfologia retilínea e profunda e com 

curvatura discreta12. Em Callithrix penicillata e Galago senegalensis senegalensis, o lobo 

frontal é desprovido de sulcos, o que dificulta a delimitação dos lobos e em Saimiri ustus o 

sulco central é pouco desenvolvido25, 26. Em Macaca mulatta, Papio cynocephalus e Pan 

troglodytes, o sulco pré-central superior é evidenciado por morfologia um tanto irregular e 

geralmente em posição oblíqua15. Na espécie Macaca fascicularis, o sulco pré-central está 

presente, entretanto com nomenclatura diferente, sendo denominado de sulco arqueado 

superior16,27. Em Homo, o sulco pré-central é formado pelos giros frontais superior e inferior, 

que se dispõem longitudinalmente e estão separados pelos sulcos frontais superior e inferior, 

também horizontalmente dispostos, o giro pré-central é responsável pela atividade motora 

primária nesta espécie2,28. 

O sulco pré-central inferior foi identificado em Alouatta belzebul com um trajeto um 

pouco mais longo quando comparado ao sulco pré-central superior e com curvatura mais 

acentuada. Na espécie Sapajus libidinosus, este sulco foi denominado sulco longitudinal 

inferior com morfologia retilínea e profunda e com curvatura discreta12. Em Callithrix 

penicillata, Galago senegalensis senegalensis e Saimiri ustus, o sulco pré-central inferior está 

ausente19,20,25,26. Na Macaca mulatta, Papio cynocephalus, Pan troglodytes, Brachyteles 

arachnoides, Alouatta seniculus e Ateles geoffroyi13,17,29, este sulco está presente e, também 

pode ser denominado de arqueado inferior, apresentando morfologia côncava em direção 

cranial e com ramificação horizontal. Em Homo, este sulco é denominado de sulco frontal 

inferior, delimitando o giro frontal inferior que é dividido por ramos da fissura silviana em três 

partes: parte orbitária, parte triangular e parte opercular. Estas duas últimas partes são 

responsáveis pela área motora da linguagem (área de Broca) nos hemisférios dominantes2,11. 

No polo frontal do telencéfalo do Alouatta belzebul, observou-se um sulco reto, com 

trajeto descendente longo e profundo, sua origem está próxima à fissura longitudinal do 

telencéfalo e término próximo ao sulco lateral. Estes dados estão de acordo com os resultados 

para Ateles geoffroyi, Alouatta seniculus, Papio cynocephalus, Pan troglodytes14,15,30 e diferem 

dos encontrados para Sapajus libidinosus, pois este sulco não delimita os giros do lobo frontal 

e recebe também nesta espécie a nomenclatura de sulco longitudinal inferior12. Na espécie 

Macaca mulatta este sulco foi chamado de sulco frontal17 e em Macaca fascicularis, foi 
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denominado de sulco principal16,27. Em Callithrix penicillata, Galago senegalensis 

senegalensis e Saimiri ustus este sulco está ausente25,26. Em Brachyteles arachnoides 13,22 e em 

Homo 2,10 este sulco é descrito como sulco frontal inferior, delimitando uma maior porção da 

área do giro frontal inferior. 

Na porção frontobasal (Figura 2) ou orbitária do lobo frontal de Alouatta belzebul, 

observa-se o sulco olfatório e que aloja o bulbo olfatório e o trato olfatório. Medialmente a este 

sulco, localiza-se o giro reto e, lateralmente, os giros orbitários que formam a maior parte da 

superfície frontobasal. Esses dados não foram relatados pela literatura em outros primatas não-

humanos. Em Homo corroboram os achados nesta espécie e tem por função a iniciação de 

impulsos motores voluntários para os movimentos dos músculos esqueléticos, análise de 

experiências sensoriais e respostas relacionadas com a personalidade, assim como respostas 

relacionadas com a memória, emoções, raciocínio, julgamento, planejamento e comunicação 

verbal28,31. Esse fato pode justificar a grande mobilidade que a espécie estudada apresenta em 

ter cauda preênsil e rápidos movimentes com os membros para se locomover na natureza. 

No lobo parietal do Alouatta belzebul, observou-se como limite anterior o sulco central, 

limite superior a fissura longitudinal do telencéfalo e limite posterior o parieto-occipital. Neste 

lobo, o sulco central e o pós-central delimitam o giro pós-central, assim como o sulco lateral 

separa o lobo parietal do lobo temporal, delimitando o giro supramarginal e o giro angular 

(Figura 1). O sulco lateral nesta espécie é contínuo com o sulco intraparietal. 

 No lobo parietal de Alouatta belzebul verificou-se a presença do sulco pós-central não 

segmentado com profundidade moderada e com uma leve curvatura côncava voltada para a 

fissura longitudinal do telencéfalo, com trajeto descendente retilíneo até próximo ao sulco 

central, delimitando o giro pós-central. Em Sapajus libidinosus este sulco é relativamente curto 

e se une caudalmente ao sulco lunatus12. Em Ateles geoffroyi, Alouatta seniculus, Papio 

cynocephalus e Pan troglodytes o sulco pós-central é segmentado em sulco pós-central superior 

e inferior. Nestas duas últimas espécies citadas, frequentemente pode ocorrer a união deste 

sulco ao sulco intraparietal 15. Nas espécies Callithrix penicillata, Galago senegalensis 

senegalensis e Saimiri ustus este sulco está ausente 25. Em Brachyteles arachnoides21,22, 

Macaca mulatta17,29 e Macaca fascicularis 16,27 o sulco pós-central é único com um trajeto 

curto. Em Homo este sulco encontra-se localizado na superfície súperolateral, delimitando o 

giro pós-central, estendendo-se paralelamente ao sulco central2,11. O lobo parietal em Homo 

responde aos estímulos somatestésicos, além de exercer a função na compreensão da fala e na 

articulação de pensamentos e emoções e, também na interpretação de texturas e formas dos 

objetos quando manipulados 28,31. 
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Em Alouatta belzebul observou-se que o sulco parieto-occipital separa o lobo parietal 

do lobo occipital, tanto na borda superomedial como na superfície súperolateral. Este sulco se 

localiza posteriormente ao sulco pós-central e anteriormente ao sulco intraparietal, com trajeto 

retilíneo e profundo na porção da superfície súperolateral e um trajeto raso na porção 

superomedial. Estes dados também foram encontrados em Brachyteles arachnoides, Ateles 

geoffroyi e Alouatta seniculus 15,21,22,30, entretanto, em Ateles e Brachyteles este sulco segue seu 

trajeto caudal e apresenta um sulco parieto-occipital acessório. Em Sapajus libidinosus12 o sulco 

parieto-occipital se une ao sulco lunatus, formando um trajeto contínuo na superfície 

súperolateral, em Saimiri ustus 20,25, este sulco se une na porção medial com o sulco lateral em 

um trajeto contínuo. Em Callithrix penicillata e Galago senegalensis senegalensis este sulco 

está ausente 18,32. Em Papio cynocephalus, Pan troglodytes13,33, Macaca mulatta17 e Macaca 

fascicularis 16,27 este sulco está presente não se unindo com o sulco calcarino. Em Homo este 

sulco é profundo e encontra-se na porção medial formando um ângulo reto com o sulco 

calcarino11, entretanto, não são unidos, sendo separados pelos giros do sulco calcarino 34. 

 No lobo temporal do Alouatta belzebul observaram-se os sulcos temporal superior e 

inferior, delimitando o giro temporal superior e o giro temporal inferior. O giro temporal 

superior é delimitado pelo sulco lateral e o sulco temporal superior que inicia-se poucos 

milímetros do polo temporal e seguindo um trajeto oblíquo ascendente continuando no lobo 

parietal, onde contorna originando o giro supramarginal e o giro angular. O giro temporal 

inferior é delimitado pelo sulco temporal superior e sulco temporal inferior, que apresentou-se 

em um trajeto curto delimitando o giro temporal inferior com a porção inferior do encéfalo 

(Figura 4). 

 



42 

 

 

FIGURA 4 - Vista lateral do hemisfério direito de Alouatta belzebul mostrando os sulcos 

cerebrais. (1) Sulco orbital; (2) Sulco pré-central superior; (3) Sulco pré-central 

inferior; (4) Sulco lateral; (5) Sulco intraparietal; (6) Sulco central; (7) Sulco 

temporal superior; (8) Sulco temporal inferior; (9) Sulco lunatus; (10) Sulco 

retrocalcarino. (Barra 1cm). 

 

Em Alouatta belzebul observou-se a presença do sulco lateral (4) (Figura 4) separando 

o lobo frontal e parietal do lobo temporal, onde nesta espécie, o sulco lateral é profundo e 

sinuoso unindo-se ao sulco intraparietal (5) (Figura 4), formando um trajeto contínuo. O sulco 

intraparietal divide a superfície parietal súperolateral em lóbulos parietais inferior e superior, 

no lóbulo inferior observa-se o giro supramarginal, que se dispõem de forma curva próximo ao 

sulco lateral na extremidade distal, na parte central observa-se o giro angular que relaciona-se 

com a extremidade distal do sulco temporal superior. Estes dados são semelhantes ao 

encontrados em Ateles geoffroyi, a diferença está no trajeto deste sulco que nesta espécie 

encerra-se próximo ao sulco lunatus e em Alouatta seniculus o trajeto do sulco lateral termina 

em uma bifurcação13. Em Sapajus libidinosus este sulco apresenta-se com uma inclinação 

posterior e não se une ao sulco central, apresentando um desvio e termina seu trajeto no lobo 

parietal12. No Brachyteles arachnoides 15,21,22 a descrição é semelhante ao Sapajus libidinosus, 

exceto por apresentar dois desvios antes de finalizar seu trajeto no lobo parietal. Nas espécies 

Callithrix penicillata19 e Galago senegalensis26, o sulco lateral inicia-se na estria olfatória, 

ascende em direção posterior e termina na superfície dorsolateral do encéfalo. Em Saimiri ustus 
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o sulco lateral tem um trajeto ascendente pela superfície dorsolateral com um desvio e finaliza 

próximo da fissura longitudinal do telencéfalo20,25. Em Papio cynocephalus, Pan troglodytes13, 

Macaca mulatta17 e Macaca fascicularis16,27, o sulco lateral tem seu trajeto ascendente até o 

lobo parietal, o que difere estas espécies é a variação no grau de curvatura que anatomicamente 

caracteriza-se girencefálica. 

O sulco temporal superior foi observado em Alouatta belzebul inferiormente ao sulco 

lateral, próximo do polo temporal e segue um trajeto oblíquo ascendente até o lobo parietal, 

realizando um contorno nos giros supramarginal e angular. Estes dados corroboram os achados 

em Macaca mulatta17, Papio cynocephalus13, Macaca fascicularis16,27 e Homo2 que apresentam 

este sulco bem desenvolvido. Em Galago senegalensis senegalensis32 este sulco está ausente. 

Em Callithrix penicillata e Saimiri ustus o sulco temporal superior não está localizado 

posteriormente ao sulco lateral, em Callithrix este sulco apresenta-se um pouco mais sinuoso e 

curto quando comparado ao Saimiri25. Em Sapajus libidinosus este sulco encontra-se na sua 

porção caudal com o sulco lateral, assim como em Brachyteles arachnoides e Ateles 

geoffroyi14,21. Em Pan troglodytes15,33 a porção posterior do sulco temporal superior se une ao 

sulco lunatus. 

O sulco temporal inferior em Alouatta belzebul apresenta um trajeto curto, retilíneo e 

raso, delimitando o giro temporal inferior com a porção inferior do encéfalo. Esses dados são 

semelhantes aos encontrados em Sapajus libidinosus12, Brachyteles arachnoides e Ateles 

geoffroyi13,14,21. Em Pan troglodytes este sulco encontra-se desenvolvido, entretanto, apresenta 

segmentações em seu trajeto33, dados que aproximam-se ao Homo 2,35. Nas espécies Macaca 

mulatta17, Papio cynocephalus13 e Macaca fascicularis16,27, este sulco está presente delimitando 

o giro temporal inferior e o giro occipitotemporal. Nas espécies Callithrix penicillata, Galago 

senegalensis e Saimiri ustus este sulco está ausente25. Em Homo, o lobo temporal exerce a 

função de interpretação de sensações auditivas e armazenamento de memória auditivas e 

visuais10,11. 

Em Alouatta belzebul o sulco rinal está localizado na porção inferior do lobo temporal, 

com trajeto paralelo ao sulco do hipocampo e contínuo com o sulco retrocalcarino, delimitando 

a parte anterior do giro para-hipocampal (Figura 5). Estes dados assemelham-se aos descritos 

para Sapajus libidinosus12, Alouatta seniculus15, Macaca mulatta17, Macaca fascicularis16,27, 

Papio cynocephalus e Pan troglodytes15,33, Ateles geoffroyi, Brachyteles arachnoides15 e 

Homo2,11. Em Galago senegalensis senegalensis29,32, Saimiri ustus e Callithrix penicillata19,25, 

o sulco rinal tem característica rasa separando o lobo piriforme do lobo temporal. 
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FIGURA 5 – Vista inferior do encéfalo de Alouatta belzebul para mostrar os sulcos cerebrais. 

(1) Sulco colateral; (2) Sulco occipitotemporal; (3) Sulco hipocampal; (4) Sulco 

rinal; (5) Sulco retrocalcarino; (6) Sulcos orbitais; (7) Sulco temporal inferior; 

(8) Sulco occipital inferior; (9) Sulco temporal superior; (A) Giro 

occipitotemporal ou lingual; (B) Giro para-hipocampal; (C) Úncus. (Barra 

1cm).  

 

O lobo occipital do Alouatta belzebul está delimitado anteriormente pelo sulco parieto-

occipital na borda superomedial dos hemisférios e termina no polo occiptal, apresentando 

características lisencefálicas (Figura 4). Na superfície medial do lobo occipital os giros e sulcos 

são bastante definidos, seu principal sulco é o calcarino que nesta espécie é subdividido em 

paracalcarino e retrocalcarino (Figura 5).  

O giro lingual delimita-se superiormente pelo sulco colateral e inferiormente pelo sulco 

hipocampal, margeado pelo sulco occipital inferior e o sulco occipitotemporal (Figura 5). Na 

porção inferior do encéfalo de Alouatta belzebul, foi identificado o sulco rinal, o qual se 

apresenta contínuo com o sulco retrocalcarino e delimita o giro parahipocampal. Ainda nos 

achados foram identificados o sulco occipital inferior de trajeto curto unindo-se de forma 

contínua com o sulco colateral e o sulco occipitotemporal (Figura 5). O úncus é uma estrutura 
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anatômica com a função relacionada ao sistema emocional. Em A. belzebul foi identificado 

entre o sulco hipocampal e o sulco rinal, importante para as correlações com o sistema límbico. 

Este lobo occipital é o que apresenta maiores variações morfológicas discutidas dentro 

dos primatas não-humanos encontrados na literatura. Em Alouatta belzebul, o sulco lunatus foi 

observado entre o sulco intraparietal e o sulco calcarino, ele é curto, retilíneo e não separa os 

lobos, não tendo relação com nenhum outro sulco. Estes achados também foram observados em 

Alouatta seniculus13. Em Callithrix penicillata, Galago senegalensis este sulco está ausente. 

Em Saimiri ustus apresenta-se pouco desenvolvido25. Em Sapajus libidinosus12, o sulco lunatus 

tem um trajeto contínuo com o sulco pós-central. Em Brachyteles arachnoides e Ateles 

geoffroyi21,30, este sulco apresenta variações em seu trajeto, em Brachyteles ele pode unir-se 

com o sulco lateral, enquanto que com Ateles ele pode se unir com o sulco intraparietal, dados 

semelhantes aos encontrados para Papio cynocephalus13 e Pan troglodytes33. Em Homo o sulco 

lunatus está presente e localiza-se na borda superomedial, com a incisura pré-occipital, situada 

ma borda inferolateral, próximo ao polo occipital2,36,37. 

O lobo occipital do Alouatta belzebul limita-se ao lobo temporal através do sulco 

colateral em trajeto anterior contínuo com o sulco occipital inferior e occipitotemporal. Estes 

delimitam o giro occipitotemporal ou giro lingual, que em trajeto anterior continua com o giro 

parahipocampal que configura a porção da superfície têmporo-occipital basal (Figura 5). Na 

porção posterior, se une ao sulco calcarino. Estes dados assemelham-se com os encontrados 

para Saimiri ustus25, Sapajus libidinosus12, Alouatta seniculus13, Macaca mulatta17, Macaca 

fascicularis16,27, Papio cynocephalus e Pan troglodytes13,33, Ateles geoffroyi e Brachyteles 

arachnoides15, exceto o Saimiri ustus25 pelo fato de que esse último, o sulco colateral não se 

une ao sulco calcarino. Em Homo, o sulco colateral apresenta-se bem desenvolvido com origem 

no polo occipital e trajeto anterior, em seguida o sulco calcarino, o sulco do hipocampo e os 

giros occipitotemporal medial (giro lingual) e o giro para-hipocampal2,11,34. O sulco 

occipitotemporal está ausente em Brachyteles arachnoides13, Galago senegalensis29,32, Saimiri 

ustus e Callithrix penicillata25. 

No lobo occipital de Alouatta belzebul observou-se o sulco occipital inferior, curto, 

retilíneo, profundo e contínuo com o sulco colateral e o sulco occipitotemporal, delimitando o 

giro occipitotemporal. Estes achados foram descritos também para Ateles geoffroyi14 e Alouatta 

seniculus13, o que diferencia é o tamanho do sulco que para Ateles apresentam-se maiores, assim 

como para Papio cynocephalus, Brachyteles arachnoides15,21,22 e Macaca fascicularis16,27. Em 

Pan troglodytes15,33, o sulco occipital inferior por ter um trajeto variável, unindo-se ao sulco 

temporal médio ou ao sulco occipitotemporal ou ainda não se unir a nenhum outro sulco. Em 
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Callithrix penicillata, Galago senegalensis e Saimiri ustus este sulco está ausente25. Em Homo 

os sulcos occipitais delimitam os giros occipitais superior, médio e inferior2,11,34. 

Em Alouatta belzebul o sulco calcarino tem sua origem na superfície do polo occipital, 

inferiormente ao sulco lunatus e segue um trajeto descendente até a porção posteromedial do 

lobo occipital, apresenta-se longo, raso e com pouca sinuosidade, apresentando dois sulcos 

menores, o retrocalcarino, posteriormente e o paracalcarino anteriormente ao sulco parieto-

occipital. Estes achados são semelhantes ao descritos para Ateles geoffroyi e Alouatta 

seniculus13. Em Galago senegalensis29,32 além destes dois sulcos citados acima, foi descrito o 

sulco pré-calcarino com origem próximo ao sulco do hipocampo. Em Callithrix jacchus38,39, 

Callithrix penicillata, Saimiri ustus19,20,25, Sapajus libidinosus12, Macaca mulatta17,29, Macaca 

fascicularis16,27, Brachyteles arachnoides, Papio cynocephalus, Pan troglodytes13,33, este sulco 

tem trajeto no polo occipital e se divide em dois ramos um superior e outro inferior. Em Homo 

o sulco calcarino apresenta um trajeto arqueado até o polo occipital, com origem inferior ao 

esplênio do corpo caloso11,31,35. 

Em Alouatta belzebul o sulco subparietal está ausente, dados que corroboram com os 

achados para Ateles geoffroyi, Brachyteles arachnoides, Alouatta seniculus13, Callithrix 

penicillata, Galago senegalensis senegalensis18,32, diferentemente de Sapajus libidinosus12, 

Saimiri ustus25; Macaca mulatta17, Macaca fascicularis16,27, Papio cynocephalus, Pan 

troglodytes13,33 e Homo2, nos quais este sulco está presente. 

O giro parahipocampal é delimitado medialmente pelo sulco hipocampal localizado na 

parte inferior da região diencefálica, posteriormente é constituído também como continuação 

anterior ao giro lingual, o qual situa-se sob o sulco calcarino. No espaço incisural do giro para-

hipocampal lateralmente ao pedúculo mesencefálico forma-se o úncus (Figura 5). 

Em Alouatta belzebul o sulco do hipocampo foi identificado próximo ao esplênio do 

corpo caloso, onde se une com o sulco do corpo caloso e ao sulco calcarino, seguindo um trajeto 

em direção ao lobo temporal, delimitando o giro para-hipocampal e o úncus. Esses dados são 

encontrados também em Sapajus libidinosus12, Ateles geoffroyi, Brachyteles arachnoides, 

Alouatta seniculus13,14,21,22,30, Macaca mulatta17, Macaca fascicularis16,27, Papio cynocephalus, 

Pan troglodytes13,33, Saimiri ustus, Callithrix penicillata19,20,25. Em Galago senegalensis29,32, 

este sulco tem trajeto da região posterior para a região anterior chegando até o tubérculo do 

hipocampo, estrutura semelhante ao úncus em humanos. Em Homo este sulco difere dos 

primatas não humanos por ser contínuo apenas com o sulco do corpo caloso2,10,31. O lobo 

occipital em Homo tem como função integração dos movimentos de focalização dos olhos, 
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correlação de imagens visuais com experiências visuais prévias e outros incentivos sensoriais 

e percepção consciente da visão28.  

O lobo da ínsula do Alouatta belzebul é constituído por uma superfície cortical 

invaginada de característica anatômica lisencefálica, onde observou-se um sulco circular 

contornando um único giro longitudinal (Figura 6). Nos mamíferos, este lobo faz parte do 

sistema límbico e coordena as emoções. Estruturas que constituem este sistema, como giro do 

cíngulo, giro para-hipocampal, hipocampo, tálamo, hipotálamo e o claustro7, foram observados 

em Alouatta belzebul. É importante destacar que a literatura científica descreve que a função 

do claustro não é clara, tanto em primatas humanos e não humanos. Entretanto, em estudo 

conduzido por Redouté et al., 40 (2005) em Homo, verificaram qual região do telencéfalo estaria 

diretamente ligada ao estímulo sexual visual, acreditando que o fluxo sanguíneo do córtex 

visual seria aumentado e revelaram que a atividade do claustro é a que está relacionada à 

intensidade do desejo e excitação sexual. 

 

FIGURA 6 - Vista lateral do hemisfério direito de Alouatta belzebul com rebatimento parcial 

do lobo temporal mostrando os sulcos e giros cerebrais. (1) Lobo da ínsula 

(círculo); (2) Giro temporal superior; (3) Sulco lateral; (4) Sulco temporal 

superior; (5) Sulco central; (6) Giro temporal inferior (Barra 1cm). 
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 Em pesquisas realizadas com estimulação de estruturas do sistema límbico em primatas 

não-humanos, MacLean41 (1990) desdobrou o anel límbico em duas vertentes, onde a porção 

inferior estaria vinculada aos mecanismos de autopreservação (envolvendo principalmente o 

hipotálamo e amígdala), e a porção superior corresponderia aos mecanismos de perpetuação da 

espécie (envolvendo o hipocampo, o giro do cíngulo e a área septal). Como resultados ele 

inferiu que a motivação instintiva de autopreservação é mais primitiva e de certa forma mais 

intensa do que a perpetuação da espécie. 

Um dos primeiros estudos sobre o sistema límbico em macaco Rhesus foi realizado com 

Klüver e Bucy42 (1937) e consistiu da remoção bilateral da porção anterior dos lobos temporais 

com consequente lesão do hipocampo, giro para-hipocampal e corpo amigdaloide, resultado no 

processo patológico conhecido como síndrome de Klüver e Bucy, onde a espécie passou a ter 

domesticação, agnosia visual (incapacidade de reconhecer perigo em situação que antes lhe 

causavam reação de fuga, como presença de cobras e escorpiões), tendência oral (levam tudo à 

boca, inclusive escorpiões) e tendência hipersexual (tentam continuamente o ato sexual e se 

masturbam).  

 Em Homo, o lobo da ínsula é girencefálico, com a presença de giros longos, curtos 

delimitados por um sulco central e um sulco circular. Exerce nesta espécie função de memória, 

integração com outras atividades cerebrais como o sistema límbico relacionadas à expressão de 

comportamento acompanhados de manifestações emocionais43.  

Na porção medial do encéfalo de Alouatta belzebul, foram identificados o sulco do corpo 

caloso, o sulco do cíngulo, sulco calcarino, sulco parieto-occipital, sulco rostral acessório e 

sulco rostral. Estes sulcos delimitam giros importantes na região medial do encéfalo como o 

giro do cíngulo que envolve o corpo caloso e continua inferiormente com o giro para-

hipocampal, fazendo um contorno ao diencéfalo. O corpo caloso é subdividido em rostro, 

joelho, tronco e esplênio do corpo caloso fazendo a conexão entre os hemisférios direito e 

esquerdo. Foram observadas as estruturas do fórnice e septo pelúcido da região do diencéfalo 

de Alouatta belzebul (Figura 7). 
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FIGURA 7 - Vista medial em corte sagital do encéfalo de Alouatta belzebul. (1) Sulco do cíngulo; (2) 

Sulco do corpo caloso; (3) Sulco calcarino; (4) Sulco parieto-occipital; (5) Sulco rostral 

acessório; (6) Sulco rostral; (7) Sulco paracalcarino; (8) Sulco retrocalcarino; (A) Rostro 

do corpo caloso; (B) Joelho do corpo caloso; (C) Tronco do corpo caloso; (D) Esplênio 

do corpo caloso; (E) Giro do cíngulo; (F) Giro cúneo; (G) Fórnice; (H) Septo pelúcido. 

(Barra 1cm). 

 

Em Alouatta belzebul o sulco do cíngulo foi observado na porção medial do encéfalo, 

com origem na porção anterior próximo ao sulco rostral e com trajeto ascendente para a porção 

superomedial formando um ramo marginal, apresentou-se longo, com pouca sinuosidade e 

profundidade. Estes dados corroboram com os achados em Sapajus libidinosus12, Ateles 

geoffroyi, Brachyteles arachnoides, Alouatta seniculus13, Macaca mulatta17, Macaca 

fascicularis16,27, Papio cynocephalus e Pan troglodytes13,33. Em Galago senegalensis 29,32,este 

sulco apresentou-se curto com origem no joelho do corpo caloso e término antes do esplênio 

do corpo caloso, sem originar ramo marginal. Em Callithrix penicillata19,25, este sulco está 

ausente. Em Homo este sulco apresenta-se curvado com origem abaixo do rostro do corpo 

caloso, no seu trajeto posterior se divide em ramos paracentral e marginal10,11,31 e faz parte do 

sistema límbico.  

Em Alouatta belzebul foram identificados o sulco rostral e um sulco rostral acessório, 

localizados no polo frontal, com um trajeto curto e raso, formando uma bifurcação. Estes dados 

foram também verificados em Sapajus libidinosus12, Ateles geoffroyi, Brachyteles arachnoides, 
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Alouatta seniculus13, Macaca mulatta17, Macaca fascicularis16,27, Papio cynocephalus e Pan 

troglodytes13,33. Em Galago senegalensis senegalensis29,32, este sulco está ausente, assim como 

para Callithrix penicillata, e Saimiri ustus19,20,25. Em Homo este sulco separa o giro frontal em 

duas partes, uma superior e outra inferior4,43. 

Em Alouatta belzebul o sulco do corpo caloso tem sua origem no rostro do corpo caloso, 

contornando o joelho, tronco, esplênio e unindo-se com o sulco do hipocampo e sulco calcarino 

em trajeto contínuo. Estes dados corroboram com os achados para Sapajus libidinosus12, Ateles 

geoffroyi, Brachyteles arachnoides, Alouatta seniculus13,14,22, Macaca mulatta17, Macaca 

fascicularis16,27, Papio cynocephalus, Pan troglodytes13,33, Galago senegalensis29,32 Callithrix 

penicillata, e Saimiri ustus19,20,25. Em Homo existe uma exceção ao qual o sulco do corpo caloso 

e o sulco do hipocampo são contínuos e encontram-se separados do sulco calcarino31,34,43,44. 

Na tabela 1 foram demonstrados os principais sulcos encontrados em Alouatta belzebul, 

assim como em outros primatas do velho e novo mundo.  O conhecimento dos principais sulcos 

se faz importante para delimitação dos giros e dos lobos, afim de caracterizar a complexidade 

das espécies e fornece suporte para estudos da arquitetura cortical. 
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TABELA 1 – Principais sulcos encefálicos de Alouatta belzebul comparados com outros primatas. 

Sulcos cerebrais 

Alouatta 

belzebul 

(Bugio 

ou 

guariba) 

Galago 

senegalensis 

(Galago) 

Callithrix 

penicillata 

(sagui-de-

tufos-

pretos) 

Callithrix 

jacchus 

(sagui-

de-

tufos-

brancos) 

Saimiri 

ustus 

(Macaco-

de-

cheiro-

brasileiro) 

Sapajus 

libidinosus 

(Macaco 

prego) 

Alouatta 

Seniculus 

(Bugio 

ruivo) 

Ateles 

geoffroyi 

(Macaco-

aranha) 

Brachyteles 

arachnoides 

(muriqui-

do-sul) 

Macaca 

mulatta 

(Rhesus) 

Macaca 

fascicularis 

(macaco-

cinomolgo) 

Papio 

cynocephalus 

(Babuíno 

amarelo) 

Pan 

troglodytes 

(Chimpanzé) 

Homo 

(humano) 

Sulco central 

 
X Ausente Ausente Ausente X X X X X X X X X X 

Sulco pré-central 

inferior 

(longitudinal) 

X X X X X X X X X X X X X X 

Sulco pré-central 

superior 
X Ausente Ausente Ausente Ausente X X X X X X X X X 

Sulco pós-central X Ausente Ausente Ausente Ausente X X X X X X X X X 

Sulco Lateral 

 
X X X X X X X X X X X X X X 

Sulco reto (Sulco 

frontal inferior) 
X Ausente Ausente Ausente Ausente X X X X X X X X X 

Sulco temporal 

superior 
X Ausente X X X X X X X X X X X X 

Sulco temporal 

inferior 
X Ausente Ausente Ausente Ausente X X X X X X X X X 

Sulco lunatus 

 
X Ausente Ausente Ausente X X X X X X X X X X 
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Sulco Occipital 

inferior 
X Ausente Ausente Ausente Ausente X X X X X X X X X 

Sulco do cíngulo 

 
X X Ausente X X X X X X X X X X X 

Sulco do corpo 

caloso 
X - X X X X - - X X X X X X 

Sulco rostral 

 
X Ausente Ausente Ausente Ausente X X X X X X X X X 

Sulco rostral 

acessório 
X - - - - - - - - - - - - - 

Sulco subparietal Ausente Ausente Ausente Ausente X X Ausente Ausente Ausente X X X X X 

Sulco parieto-

occipital 
X Ausente Ausente Ausente X X X X X X X X X X 

Sulco calcarino X X X X X X X X X X X X X X 

Ramos do 

calcarino 
X Ausente Ausente Ausente X X X X X X X X X X 

Sulco 

occipitotemporal 
X Ausente Ausente Ausente Ausente X X X Ausente X X X X X 

Sulco do 

hipocampo 
X X X X X X X X X X X X X X 

Sulco colateral X Ausente Ausente Ausente X X X X X X X X X X 

Sulco rinal X X X X X X X X X X X X X X 
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 Do ponto de vista neurofilogenético, a inteligência das espécies tem sido avaliada pela 

extensão das áreas associativas corticais, pela massa cerebral e especialmente pela relação 

massa cerebral/massa corporal ou índice de encefalização, o indicador favorito da maioria dos 

antropólogos7. Para Martin45 (1990), uma das características que distingue a espécie humana 

em comparação com os outros animais é o tamanho de seu telencéfalo, constituindo um avanço 

ainda maior dentro do padrão de telencéfalos grandes dos primatas, que, ao menos em tese, 

determina a inteligência.  

Inúmeros outros fatores também podem ser utilizados para uma análise comparativa 

sobre a inteligência, como os tamanhos relativos do telencéfalo e do córtex pré-frontal no 

telencéfalo, a profundidade dos sulcos do córtex cerebral, a quantidade de neurônios corticais 

e sequências moleculares de genes, sem, contudo, ser algum deles mais correto ou 

completamente preponderante sobre os outros24. A taxa de encefalização poderia ser uma 

maneira objetiva e indireta de estimar a inteligência de uma espécie e, então, compará-la com 

outra. A possível relação entre a taxa de encefalização e cognição advém da verificação de que 

um telencéfalo volumoso implica em alto custo energético e, nos primatas, é negativamente 

relacionado ao tamanho de outros órgãos também custosos, por exemplo, o intestino46.   

O cálculo do índice de encefalização indicou o valor de 1,95 para Alouatta belzebul. Na 

tabela 2 é possível observar os índices de encefalização entre primatas não humanos e humano. 

O Alouatta belzebul é mais próximo filogeneticamente de Sapajus e Macaca e mais distante 

das espécies como Brachyteles e Callithrix. Acredita-se então, que um telencéfalo volumoso 

deve ser uma adaptação biológica para os primatas que apresentam alta taxa de encefalização. 

Se a função do telencéfalo é o processamento de informação, em tese, quanto maior o volume 

e o grau de dobradura do seu neocórtex, maior será a inteligência daquela espécie. Por outro 

lado, observou-se a presença de vários sulcos e giros na espécie Alouatta belzebul, mesmo 

apresentando característica lisencefálica, e a complexidade desta espécie foi demonstrada 

através da análise do índice de encefalização.  
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TABELA 2 – Índice de encefalização, massa e dimensões do encéfalo de Alouatta belzebul comparados 

com outros primatas. 

Espécie Massa (g) Índice de 

Encefalização 

Altura  

(mm) 

Comprimento  

(mm) 

Largura  

(mm) 

A. belzebul 50,35           1,95 30,72 60,05 40,91 

Galago 4,7 - 15 27 21,66 

Sapajus  71,06 2,12-2.4** 36,13 59,95 45,70 

Callithrix  7           1,7* 17,89 29,56 21,43 

Saimiri 24,12           2,25 28,48 44,38 34,10 

Brachyteles  122           1,74 47,77 79,51 55,16 

Macaca          89           2,1*          44          72        58 

Homo         1317           7,4-7,8          -       170-160      140-130 

Índice de encefalização: *Routh; Dicke9, (2005); **Pereira-de-Paula12, (2010). 

 

Em relação às características anatômicas corticais, uma explicação para esta grande 

capacidade cognitiva dos primatas seriam diferenças nos fatores morfofisiológicos da 

arquitetura do córtex cerebral, dados que pesquisadores como Swindler e Wood33 citam que as 

diferenças anatômicas entre os encéfalos de pongídeos e hominídeos parecem ser qualitativas e 

não quantitativas, como por exemplo, a densidade celular.  

As medidas dos sulcos foram efetuadas em termos absolutos e relativos, para que a 

comparação entre o Alouatta belzebul, Sapajus libidinosus e Homo, pudesse ser realizada em 

termos de tamanho e inclinação dos principais sulcos (tabelas 3 e 4). 
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TABELA 3 – Medidas absolutas e relativas e inclinação do sulco central. 

Medidas das 

extremidades do sulco 

central 

Médias das medidas 

absolutas (cm) 

Médias das medidas 

relativas (cm) 

Alouatta 

belzebul 

Sapajus 

libidinosus 

Homo 

sapiens* 

Alouatta 

belzebul 

Sapajus 

libidinosus 

Homo 

sapiens* 

Extremidade 

superior 

Ao 

extremo 

anterior 

2,84 3,06 11,10 

 

0,48 0,48 0,69 

Ao 

extremo 

posterior 

3,21 3,30 4,90 

 

0,54 0,52 0,30 

Extremidade 

inferior 

Ao 

extremo 

anterior 

2,71 3,20 7,10 

 

0,45 0,50 0,44 

Ao 

extremo 

posterior 

3,18 3,20 8,90 

 

0,53 0,50 0,56 

Distância em projeção 

horizontal (inclinação) 

[(3,18-3,21) - (2,84-2,71)] = 0,16 Alouatta belzebul 

[(3,20-3,30) - (3.06-3,20)] = - 0,24 Sapajus libidinosus 

[(8,90-4,90) - (11,10-7,10)] = 8,00 Homo sapiens 

* Dados obtidos de Testut e Latarjet4 (1958). 

 

Em relação à inclinação do sulco central, observou-se em Alouatta belzebul o valor de 

0.16, onde a extremidade superior é posterior à extremidade inferior. Dados similiares foram 

descritos em humanos, onde a inclinação foi de 8.0 e ainda observados em babuínos e 

chimpanzés33, entretanto, nas duas últimas espécies, não foram mensuradas. Para Sapajus 

libidinosus12, a inclinação do sulco central foi de -0.24, o que demonstra que a extremidade 

superior está um pouco à frente do inferior.  

As medidas relativas das extremidades do sulco central em relação às extremidades 

anterior e posterior do cérebro demonstram que o sulco central está situado em posição 

relativamente posterior do Alouatta belzebul e Homo. Em Sapajus libidinosus o sulco central 
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está situado na porção média dos hemisférios cerebrais, dados que indicam que, em proporção, 

o lobo frontal do Alouatta e do Homo são maiores que em Sapajus libidinosus. O lobo frontal, 

mais especificamente a área pré-frontal, foi a última parte dos hemisférios cerebrais a ser 

formada, aumenta proporcionalmente na escala evolutiva, alcançando o máximo de 

desenvolvimento nos primatas, ocupando até um quarto da massa cerebral no homem47. O 

tamanho proporcionalmente deste lobo no Alouatta e no Homo, é possivelmente devido a 

complexa capacidade cognitiva alcançada nestas espécies, além da alta complexidade das 

funções motoras, justificado ainda, pelas grandes extensões ocupadas pelas áreas de associação 

secundária e terciária do lobo frontal, principalmente no Homo (áreas pré-motora e pré-frontal, 

respectivamente)12. 

A análise comparativa do encéfalo dos primatas é de fundamental importância na 

geração de conhecimento sobre a organização dos principais sulcos e giros, mas por si só não é 

capaz de explicar as diferenças cognitivas e comportamentais entre os primatas, principalmente 

em relação ao Alouatta belzebul, que possuem aspectos importantes ligados à cognição, 

comportamento social e no caso, à memória, conforme demonstrado no grau de sinuosidade do 

sulco lateral25,48,49,50,51. 

Os valores referentes ao grau de sinuosidade dos sulcos de Alouatta belzebul e sua 

comparação com outros primatas não-humanos e humano estão apresentados na tabela 4. 
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TABELA 4 – Medidas retas e sinuosas dos principais sulcos. 

Sulcos 

anatômicos 

Medidas retas (cm) 

[1] 

Medidas sinuosas (cm) 

[2] 

[1]/[2] 

HD HE HD HE 
Alouatta 

belzebul 

Sapajus 

libidinosus 

Homo 

sapiens 
M DP M DP M DP M DP 

Sulco 

lateral 
3,6 0,30 3,6 0,26 5,3 0,33 5,4 0,55 0,67 0,76 - 

Sulco 

central 
1,10 0,28 1,2 0,23 1,64 0,39 1,8 0,24 0,66 0,97 (9/11,8)=0,76 

Sulco 

parieto-

occipital 

0,75 0,39 0,8 0,44 1,28 0,66 1,6 0,56 0,54 0,87 - 

HD = hemisfério direito; HE = hemisfério esquerdo; M= média; DP= desvio padrão. 

Adaptado de Pereira-de-Paula, 2010. 

 

 Sobre o grau de sinuosidade, verificou-se em Alouatta belzebul que o sulco lateral 

possui 0.67, em Sapajus libidinosus12 0.76, em Callithrix penicillata 0.89, Brachyteles 

arachnoides 0.76 e Saimiri ustus 0.7725. Os dados demonstram que o fato do Alouatta belzebul 

apresentar 0.67 de grau de sinuosidade do sulco lateral, caracteriza uma importante região 

giroencefálica e que está diretamente ligada à memória. Em outras espécies de primatas não 

humanos, não foi apresentada discussão sobre o grau de sinuosidade do sulco lateral. 

A formação da giroencefalia, com sulcos e giros evidentes e profundos, responde a um 

mecanismo físico universal que demonstra como a espessura e a área do córtex cerebral se 

modifica à medida em que esse órgão se desenvolve. Durante esta formação, o córtex assume 

a configuração mais estável conforme sua superfície e se dobra em resposta às forças às quais 

ele está sujeito durante seu desenvolvimento, como: a pressão do fluido telencéfalo-espinal, que 

o empurra para fora, e as fibras nervosas, que o puxam para dentro, explicando assim, a 

formação dos córtices tanto girencefálicos quanto lisencefálicos52.  

O sulco central apresenta um grau de sinuosidade de 0.66 em Alouatta belzebul em 

Homo 0.764 e em Sapajus libidinosus foi de 0.97, conforme descreve Pereira de Paula12 (2010), 

com características lisencefálicas. Em Brachyteles este sulco tem grau de sinuosidade de 0,84 

e em Saimiri 125, sendo um sulco totalmente reto nesta espécie. O telencéfalo de Callithrix 
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penicillata é lisencéfalo nas regiões frontal, parietal e occipital, o que dificulta a delimitação 

precisa dos hemisférios cerebrais em lobos e giros e assim, o sulco central não foi descrito, 

conforme relata Abreu25 (2017). Em outras espécies de primatas não humanos, não foi 

apresentada discussão sobre o grau de sinuosidade do sulco central.  

O sulco parieto-occipital tem um grau de sinuosidade de 0.54 em Alouatta belzebul, com 

características girencefálicas, em Sapajus libidinosus 0.8712 e em Brachyteles 0.8125, separando 

os lobos parietais e occipital, e em ambos, com características lisencefálicas. Em outras espécies 

de primatas não humanos, não foi apresentada discussão sobre o grau de sinuosidade do sulco 

parieto-occipital. 

Segundo Mota e Herculano-Houzel53 (2015), por muito tempo acreditou-se que o grau 

de girencefalia do córtex cerebral estaria associado à sua capacidade de abrigar mais neurônios. 

Acreditava-se que essas dobras seriam consequências do aumento do número de neurônios 

distribuídos nessa região ao longo da evolução dos mamíferos, sendo que em seus resultados 

analisando 74 espécies de mamíferos, verificou-se que o grau de girencefalia não tem nada a 

ver com a quantidade de neurônios ou com o modo como estão distribuídos nessa região, mas 

quando o córtex dobrado ao final do desenvolvimento embrionário, este permanece na 

configuração física mais estável.  

O modelo matemático proposto por Bayly54 et al. (2013), verificou que em humanos e 

muitos mamíferos o grau de dobras do córtex estaria relacionado à sua expansão tangencial, 

enquanto as camadas mais profundas se desenvolveriam em resposta ao estresse causado por 

esse processo. Se o córtex se expande mais rápido, o comprimento das circunvoluções cerebrais, 

chamadas giros, seriam mais curtas e com mais dobras. Por outro lado, se esse processo for 

mais lento, o comprimento dessas circunvoluções seria maior e sua superfície seria mais lisa.  

 O entendimento do grau de girencefalia e/ou lisencefalia nos primatas não-humanos é 

tão importante quanto estudar o próprio surgimento da consciência, da alta cognição e por 

considerar uma espécie mais desenvolvida evolutivamente, onde a literatura científica recente 

descreve que os graus dos giros e sulcos ou por sua superfície lisa tem relação com a espessura 

e extensão do córtex cerebral e não apenas com a quantidade de neurônios da região5,6,8. Assim, 

uma espécie lisencefálica pode, em tese, ser tão inteligente quando uma espécie girencefálica. 

A espécie Alouatta belzebul é prioritariamente lisencefálica visto macroscopicamente, mas a 

quantificação dos neurônios corticais e a relação matemática da espessura e área do córtex não 

foram verificadas neste estudo.  Mota e Herculano-Houzel53 (2015), descobriram que o córtex 

do mamífero se dobra aproximadamente quando a área total do córtex cresce mil vezes a mais 

que o quadrado da espessura do córtex. Nesta linha, os autores conseguiram explicar doenças 
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como a lisencefalia em primatas humanos, condição genética que altera o processo de “dobra” 

do telencéfalo e causa convulsões e dificuldades de aprendizagem, onde o córtex se torna 

espesso e com a superfície menor. Devido à esta relação matemática decorrente da espessura e 

área do córtex cerebral, assim como a quantidade de neurônios, é que primatas não humanos e 

mamíferos inferiores lisencefálicos não apresentam estes processos patológicos como os 

primatas humanos.  

 

4 – CONCLUSÃO 

 

De acordo com os resultados obtidos, verificou-se que a superfície encefálica do 

Alouatta belzebul apresentou-se com características lisencefálicas, dados semelhantes aos 

observados em outros primatas como o Ateles geoffrovi, Alouatta seniculus, Macaca 

fascicularis, Macaca mulatta, Papio cynocephalus, Callithrix penicillata, Saimiri ustus e 

Brachyteles arachnoides, diferindo de Sapajus libidinosus, Pan e Homo, que apresentam 

características girencefálicas.  

Desta forma, no encéfalo de Alouatta belzebul mesmo que, lisencefálico, foi possível 

evidenciar a presença de vários sulcos e giros, com trajetos curtos e rasos, corroborando com 

os sulcos presentes em espécies de característica girencefálicas, como Pan e Homo. Este dado 

é importante na descrição anatômica, pois as presenças destes sulcos delimitam áreas corticais 

menores, ao qual podem estar envolvidas na arquitetura cortical e assim inferir no delineamento 

da complexidade das espécies. 

Filogeneticamente, o Alouatta belzebul é mais próximo de Sapajus e Macaca e mais 

distante que espécies como Brachyteles e Callithrix, apresentando índice de encefalização de 

1.95. Mesmo que qualitativamente, este dado indica que a espécie Alouatta belzebul apresenta 

expressiva cognição e inteligência.  
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CAPÍTULO 3 – ANATOMIA DOS NÚCLEOS DA BASE DE Alouatta belzebul 

 

RESUMO 

 

Os núcleos da base são corpos de neurônios, bem delimitados e com funções específicas, 

localizados no interior do centro medular branco do cérebro, envolvidos diretamente com 

o sistema motor, através de uma função moduladora dos movimentos, participando 

sobremaneira nos processos de planejamento e controle dos movimentos. Os estudos sobre estes 

núcleos em primatas são reduzidos e na espécie Alouatta belzebul, inexistente. O objetivo do 

presente estudo foi descrever a morfologia dos núcleos da base do encéfalo de Alouatta 

belzebul. Para tanto, foram utilizados dez encéfalos de Alouatta belzebul, machos e fêmeas, 

onde após a remoção e corte coronal do cérebro, realizou-se à técnica de Mayland para 

evidenciar os núcleos da base. Verificou-se a presença do núcleo caudado, núcleo lentiforme 

(este formado pelo putâmen, globo pálido medial e globo pálido lateral), claustro e substância 

negra, que, funcionalmente, estão relacionados com o controle motor. A substância negra faz 

parte do mesencéfalo e está ainda relacionada com a aprendizagem decorrentes dos efeitos da 

dopamina, responsável por ativar o sistema de recompensa e vício no telencéfalo e tem ainda, 

relação com o núcleo rubro que também é um núcleo do mesencéfalo. Em Alouatta belzebul o 

núcleo rubro está presente. Verificou-se na literatura que a degeneração de células da substância 

negra pode ocasionar a doença de Parkinson em Macaca fasciculares, e pelo fato do Alouatta 

belzebul apresentar as mesmas estruturas anatômicas dos núcleos da base do mesencéfalo de 

Macaca fasciculares, poderia ser utilizado como modelo experimental em estudos clínicos para 

a doença de Parkinson.  

Palavras-chave: Núcleo da base; Substância negra, Putâmen, Globo pálido; bugio.  

 

ABSTRACT 

 

The nuclei of the base are well-defined bodies of neurons with specific functions, 

located inside the white medullary center of the brain, directly involved with the motor system, 

through a modulating function of the movements, participating greatly in the planning and 

control processes of movements. Studies on these nuclei in primates are small and in the 

Alouatta belzebul species, nonexistent. The aim of the present study was to describe the 

morphology of the nuclei at the base of the brain of Alouatta belzebul. For that, ten male and 

female Alouatta belzebul brains were used, where after removal and coronal cut of the brain, 



65 

 

the Mayland technique was performed to show the nuclei of the base. There was the presence 

of the caudate nucleus, lentiform nucleus (this formed by the putamen, medial pale globe and 

lateral pale globe), cloister and black substance, which, functionally, are related to motor 

control. The substantia nigra is part of the midbrain and is also related to learning resulting from 

the effects of dopamine, responsible for activating the reward and addiction system in the 

telencephalon and is also related to the red nucleus, which is also a midbrain nucleus. In 

Alouatta belzebul the red core is present. It was found in the literature that the degeneration of 

cells of the substantia nigra can cause Parkinson's disease in fascicular Macaca fasciculares, 

and the fact that Alouatta belzebul has the same anatomical structures of the nuclei of the base 

of the Macaca fasciculares midbrain, could be used as an experimental model in clinical studies 

for Parkinson's disease. 

Keywords: Basal ganglia; Black substance, Putamen, Globe pale; Howler monkey. 

 

1 – INTRODUÇÃO 

 

A espécie Alouatta belzebul é endêmica do Brasil e ocorre em uma mistura de habitats, 

incluindo a floresta amazônica de várzea, a floresta de várzea de Marajó e fragmentos do norte 

da Mata Atlântica1. De acordo com a classificação da Lista Vermelha da Fauna Brasileira 

ameaçada de extinção e atualizada em 2018, a espécie Alouatta belzebul é categorizada como 

vulnerável. Uma espécie está vulnerável quando as evidências disponíveis indicam que a 

mesma enfrenta um risco elevado de extinção na natureza em um futuro bem próximo. No caso 

de Alouatta belzebul, a classificação como vulnerável se deve ao fato de que a espécie diminuiu 

em pelo menos 30% nos últimos 36 anos (três gerações). Na Mata Atlântica, a subpopulação 

isolada está em uma condição mais crítica, com apenas 200 indivíduos sobrevivendo em 

fragmentos isolados no litoral nordestino2,3. 

O estudo descritivo da anatomia de animais silvestres experimenta, nos dias atuais, 

inegável importância. A grande proximidade dos primatas não humanos com o homem permite 

adotá-los como modelo para pesquisas humanas em várias áreas como: anatomia, fisiologia, 

endocrinologia, imunologia e biotecnologia na reprodução1. O conhecimento aprimorado da 

anatomia e, em particular, do sistema nervoso pode representar um fator importante para a 

preservação, proteção e compreensão da evolução dos primatas neotropicais4,5,6,7,8.  

A anatomia macroscópica serve como ferramenta de fundamental importância para a 

descrição de uma espécie e/ou para a comparação entre espécies que apresentem semelhanças 

morfológicas e a anatomia mesoscópica e microscópica a complementa, uma vez que aborda a 
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organização e função dos tecidos. A informação morfológica sobre os núcleos da base permite 

a compreensão do comportamento motor e aspectos etológicos e comportamentais de diferentes 

espécies, bem como apoia o desenvolvimento de estratégias conservacionistas7,9,10. A espécie 

Alouatta belzebul foi avaliada em outros estudos anatômicos, como na medula espinal11, 

vascularização do encéfalo12, tubo digestório13, seios venosos da dura-máter14 e sistema 

reprodutor feminino15, entretanto, as ilhas de substância cinzenta (corpos celulares) no interior 

da substância branca do encéfalo e de extrema importância para o controle motor chamadas 

núcleos da base, não foram estudadas nesta espécie.  

Os núcleos da base são constituídos por massas de substância cinzenta (núcleos) 

situadas no interior do centro branco medular do cérebro que é a substância branca do 

telencéfalo. Originalmente, considerava-se do ponto de vista estritamente anatômico apenas 

cinco núcleos: o núcleo caudado, o putâmen, o globo pálido, o corpo amidalóide e o claustro16. 

Dessas estruturas, apenas duas não se relacionam diretamente com a função motora: o corpo 

amidalóide (relacionado com o comportamento emocional e a memória em humanos) e o 

claustro (de função desconhecida, embora se especule que esteja relacionado com função 

visual). O putâmen e o globo pálido constituem o núcleo lentiforme e esse, juntamente como o 

núcleo caudado forma o chamado corpo estriado17. 

No sentido funcional mais amplo, a literatura científica considera ainda como parte dos 

núcleos da base certas estruturas que mantêm importantes conexões e íntimas relações 

funcionais com os “verdadeiros” núcleos da base, a saber: a substância negra (situada no 

mesencéfalo), o núcleo subtalâmico (principal constituinte do subtálamo no diencéfalo) e o 

núcleo tegmental peduncular pontino (situado na a formação reticular parabraquial pontina)18,19. 

Neste estudo teve por objetivo identificar e descrever a anatomia mesoscópica dos núcleos da 

base do Alouatta belzebul.  

 

2 - MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Para este estudo foram utilizados dez encéfalos de Alouatta belzebul, machos e fêmeas, 

adultos e livres de lesões, recolhidos no período de resgate e salvamento de fauna terrestre 

durante as atividades de implantação da Usina hidrelétrica de Belo Monte – Brasília-DF, 

regidos pelo processo do IBAMA n° 02001.001848/2006-75 e autorização n° 473/2014. Após 

o resgate, os animais foram congelados e encaminhados para o Laboratório de Anatomia 

Humana e Comparativa da Universidade Federal de Jataí, sendo mantidos congelados até o 
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início do processamento. O procedimento experimental foi aprovado pela Comissão de Ética 

no Uso de Animais da Universidade Federal de Goiás (UFG) (protocolo número 083/17). 

Todos os animais foram pesados e em seguida conservados em solução aquosa de 

formaldeído 10% por meio de injeções intramusculares, subcutâneas e intracavitárias. Os 

espécimes foram mantidos nessa solução por no mínimo 72h. Após o período de fixação os 

encéfalos foram cuidadosamente removidos do crânio, retirando a calota craniana com auxílio 

de uma serra oscilatória (Dremel® 3000) no sentido crânio-caudal, desde a altura do osso 

frontal ao occipital, de forma a manter a integridade encefálica. Os encéfalos após a retirada 

foram pesados em balança analítica digital (modelo EEQ9003F-B marca Edutec®) e medidos 

com paquímetro digital da marca MTX® e documentados com câmera digital, os mesmos foram 

mantidos em solução de formaldeído 10%.  

Para a análise mesoscópica dos núcleos da base, realizou-se a técnica de Mayland. Como 

preparo, cortes frontais seriados de espessura de 10 mm do encéfalo de Alouatta belzebul foram 

realizados, apoiando-se o material sobre uma superfície plana, com auxílio de marcadores com 

10 mm e lâmina com corte afiado. Foram separados 15 cortes de cada telencéfalo, colocados 

em água oxigenada a 10 volumes por 24 horas para clareamento e então lavagem em água 

corrente. A técnica descrita por Mainland20 (1926) e Merini et al.,21 (2014) foi realizada da 

seguinte forma: os cortes foram submersos por 5 minutos em solução de cloreto férrico a 1%, 

então foram lavados em água corrente. Após essa etapa, os cortes foram submersos em uma 

solução de ferrocianeto de potássio a 1% até obter a coloração desejada (normalmente por cerca 

de 30 segundos), e lavada novamente em água corrente. Depois de coloridas, as peças foram 

colocadas em solução de ácido nítrico a 1% por 24 horas. Para conservação, as peças 

permaneceram em solução de formol a 5%. Para a nomenclatura utilizou-se a Nomina 

Anatômica Veterinária (2017)22. 

 

3 - RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Os núcleos da base observados em Alouatta belzebul como sendo um conjunto de 

núcleos subcorticais localizados na porção basilar dos hemisférios cerebrais e foram 

identificados como núcleo caudado, núcleo lentiforme (este formado pelo putâmen, globo 

pálido medial e globo pálido lateral), claustro, substância negra e núcleo subtalâmico (Figura 1 

e 2).   
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FIGURA 1 - Vista medial em corte coronal do encéfalo de Alouatta belzebul (A) Lobo da ínsula; 

(B) Giro do cíngulo; (C) Tálamo; (D) Hipocampo; (*) Terceiro ventrículo; (1) 

Núcleo caudado (corpo); (2) Putâmen; (3) Globo pálido lateral; (4) Globo pálido 

medial; (5) Claustro; (6) Trato óptico; (a) Cápsula interna (ramo posterior); (b) 

Cápsula externa; (c) Cápsula extrema. (Barra 0,5 cm). 

 

O núcleo caudado do Alouatta belzebul apresentou-se composto de substância cinzenta, 

localizado junto à parede lateral dos ventrículos laterais. Este núcleo é composto por cabeça, 

corpo e cauda, onde a cabeça corresponde à sua porção anterior fazendo protrusão para o 

interior do corno anterior do ventrículo lateral, sendo delimitado lateralmente pelo putâmen e 

pelo braço anterior da cápsula interna. Estes achados corroboram com os dados de Watanabe e 

Madeira23 (1982) e Santos24 (2019) em Sapajus libidinosus, Geist25 (1930) em Rhesus e por 

Machado e Haertel17 (2014) em Homo.  

 O núcleo lentiforme separa-se medialmente do núcleo caudado e do tálamo, pela cápsula 

interna e lateralmente do claustro, pela cápsula externa. No globo pálido em Alouatta belzebul 

foram identificadas duas porções, um globo pálido medial e um globo pálido lateral em ambos 

os hemisférios cerebrais, separadas pela lâmina medular interna. Esta lâmina é de difícil 

visualização nesta espécie. Santos24 (2019) descreve que na altura do quiasma óptico em 
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Sapajus libidinosus, o globo pálido foi observado bem demarcado, mas sem suas divisões. 

Entretanto, em cortes mais caudais foi possível constatar a divisão dois segmentos, separados 

pela lâmina medular, assim como em Alouatta belzebul. O putâmen foi o maior núcleo 

observado e é constituído de substância cinzenta, que contém corpos de neurônios.  

Os núcleos caudado e lentiforme compõem, juntamente, o corpo estriado e que 

funcionalmente representa o mais importante centro da motricidade somática extrapiramidal 

em Homo18,19.  

 No corpo estriado de primatas humanos e não-humanos, é possível identificar uma 

divisão em neoestriado e paleoestriado. O neoestriado é a porção filogeneticamente mais 

recente e que compreende o núcleo caudado e o putâmen, isto é, a porção lateral do núcleo 

lentiforme e o paleoestriado é a porção filogeneticamente mais antiga e que diz respeito ao 

globo pálido, ou seja, à porção medial do núcleo lentiforme16. Todas estas estruturas foram 

observadas em Alouatta belzebul.  

 O claustro em Alouatta belzebul é uma fina e extensa faixa de substância cinzenta onde 

os neurônios encontram-se conectados com o córtex cerebral, situada entre a cápsula extrema 

(que separa do córtex cerebral) e a cápsula externa (que separa o putâmen), duas formações de 

substância branca (Figura 2). Nesta espécie, a cápsula externa juntamente com o claustro e a 

cápsula extrema estende-se da região do centro branco medular, localizada na parte dorsal do 

encéfalo, e se encontram em sua extremidade ventral com o centro branco medular na região 

dos lobos temporais, como também foi observado e descrito por Machado e Haertel17(2014) em 

Homo, Watanabe e Madeira23 (1982) e Santos24 (2019) em Sapajus libidinosus, e Geist25 (1930) 

em Macaca mulatta. Estudos realizados em mamíferos inferiores26 revelaram que o córtex 

cerebral envia projeções ao claustro, havendo em contrapartida uma intensa projeção 

claustrocortical bilateralmente, embora com prevalência ipsilateral.  O claustro faz ainda parte 

do sistema límbico, com projeções dorsolaterais para o lobo da ínsula. Esta projeção não foi 

encontrada em Callithrix27. 

Na face medial do telencéfalo, diencéfalo e mesencéfalo foram identificadas em 

Alouatta belzebul outras estruturas anatômicas sendo: tálamo, corpo caloso, septo pelúcido, 

fórnice (ramo), substância negra, pedúnculo cerebral, núcleo rubro e ventrículo lateral.  

A substância negra é um núcleo subcortical relacionado tradicionalmente com os 

núcleos da base. É composta em Alouatta belzebul por neurônios pigmentados por melanina, 

que dão a substância negra sua coloração escura e está interconectado com as estruturas do 

corpo estriado (Figura 2). Tilney28 (1927) identificou em Tarsius uma substância negra maior 

e difusa quando comparada a outros primatas, como espécies dos gêneros Pan, Papio e Macaca. 
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O fato de ter um telencéfalo pequeno e uma grande e difusa substância negra está relacionado 

com o seu baixo desempenho motor. Segundo Noureldine19 (2019), em Homo, a substância 

negra está associada aos processos de aprendizagem, pois medeia a resposta cerebral a 

determinados estímulos. Sua função é facilitar a aprendizagem, graças aos efeitos reforçadores 

da dopamina e além disso, se envolve, na aprendizagem espacial. A dopamina é responsável 

por ativar o sistema de recompensa e vício no telencéfalo, estando relacionada com a presença 

do núcleo rubro. Em Alouatta belzebul o núcleo rubro está presente (Figura 2). Já o núcleo 

subtalâmico não foi observado em Alouatta belzebul. 

 

 

FIGURA 2 - Vista medial em corte coronal do encéfalo de Alouatta belzebul. (1) Corpo caloso 

(tronco), (2) Septo pelúcido; (3) Fórnice (ramo); (4) Substância negra; (5) 

Pedúnculo cerebral; (6) núcleo rubro e (7) ventrículo lateral. (Barra 0,5cm). 

 

A falta ou redução da dopamina afeta os movimentos do corpo decorrentes da 

degeneração de células da substância negra. Esta redução pode ocasionar em primatas não 

humanos a doença de Parkinson, conforme estudo publicado por Kikuchi et al.,29 (2017), que 

em Macaca fasciculares verificou técnicas de reversão do Parkinson através da introdução de 
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células pluripotentes, induzidas para reparar a função da substância negra e núcleo rubro, 

alcançando resultados positivos para este primata obtivesse a recuperação de vários 

movimentos. Assim, acreditamos que pelo fato do Alouatta belzebul apresentar estas mesmas 

estruturas morfológicas que a Macaca fasciculares, poderia ser utilizado como modelo 

experimental em estudos clínicos para a doença de Parkinson.  

 

4 - CONCLUSÃO 

 

Na análise dos núcleos da base, pouco estudado em primatas não humanos, verificou-se 

a presença bastante evidente do núcleo caudado, putâmen, globo pálido medial e globo pálido 

lateral, claustro e substância negra e que, funcionalmente, estão relacionados com o controle 

motor. A substância negra está ainda relacionada com a aprendizagem decorrentes dos efeitos 

da dopamina, responsável por ativar o sistema de recompensa e vício no telencéfalo e tem ainda, 

relação com o núcleo rubro. Em Alouatta belzebul o núcleo rubro está presente. Verificou-se 

na literatura que a degeneração de células da substância negra pode ocasionar a doença de 

Parkinson em Macaca fasciculares, e pelo fato do Alouatta belzebul apresentar as mesmas 

estruturas anatômicas dos núcleos da base de Macaca fasciculares, poderia ser utilizado como 

modelo experimental em estudos clínicos para a doença de Parkinson.  
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CAPÍTULO 4 - VASCULARIZAÇÃO DA BASE DO ENCÉFALO DE Alouatta belzebul 

 

RESUMO 

 

Estudamos o círculo arterial no encéfalo de cinco espécimes do primata Alouatta 

belzebul. O material teve o sistema arterial perfundido (água a 40 °C), injetado com látex corado 

(Neoprene 650), fixado em solução aquosa de Formaldeído (10%) e dissecado para verificação 

dos vasos. O círculo arterial deste primata é composto por dois sistemas vasculares: o vértebro-

basilar e o sistema carotídeo, que se anastomosam para fechar o circuito arterial. Na porção 

caudal do círculo arterial encontra-se as artérias vertebrais e seus ramos: artéria espinal rostral 

e a cerebelar inferior caudal. A anastomose das artérias vertebrais dá origem a artéria basilar. 

Esta apresentou uma variação anatômica no início do seu trajeto, formando uma dupla artéria 

basilar, denominada ilha arterial. Em seu trajeto emitiu ramos dando origem a artéria cerebelar 

inferior rostral, as artérias pontinas, as artérias cerebelares rostrais, as artérias cerebelares 

rostrais satélites e o seu ramo terminal, a artéria cerebral caudal, que apresentou-se em dois 

segmentos: o pré-comunicante e pós-comunicante, unindo-se a artéria carótida interna e 

originando a artéria comunicante caudal. Este grupo de artérias e anastomoses encerram a 

porção caudal do círculo arterial. Das artérias carótidas internas direita e esquerda, inicia-se a 

porção rostral do círculo arterial, ao qual é constituído pelas artérias cerebrais rostrais direita e 

esquerda e as artérias cerebrais médias direita e esquerda. As artérias cerebrais rostrais se 

anastomosam em um tronco único dando origem a artéria inter-hemisférica e em Alouatta 

belzebul e Sapajus libidinosus, a artéria comunicante rostral está ausente. A artéria inter-

hemisférica segue para região média do encéfalo e no joelho do corpo caloso se divide em 

artéria pericalosa e artéria calosomarginal, que vão suprir as regiões pré e pós-central dos 

hemisférios cerebrais desta espécie, assim como outros primatas não humanos e humano. Nota-

se que na primeira parte da artéria cerebral rostral esquerda, ocorre uma inosculação direta entre 

o ramo recorrente da artéria cerebral rostral e artéria cerebral média esquerda para suprir a 

região entorrinal, esse fato também ocorre em Pongo. A artéria cerebral média segue seu trajeto 

pelo sulco lateral onde emite vários ramos superficiais para irrigar as regiões corticais supero e 

ínfero lateral do lobo frontal, parietal e temporal, esta não faz parte do círculo arterial mas é o 

ramo terminal da artéria carótida interna. Pode-se considerar que o Alouatta belzebul depende 

de duas fontes de suprimento para o encéfalo: os sistemas vértebro-basilar e carotídeo, 

contribuindo na intervenção de médicos veterinários durante procedimento clínicos e cirúrgicos 

em outros primatas, assim como na preservação de animais silvestres.  

 

TERMOS DE INDEXAÇÃO: Alouatta belzebul, círculo arterial, primata neotropical, sistema 

carotídeo. 
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ABSTRACT 

 

We studied the arterial circle in the brain of five specimens of the primate Alouatta belzebul. 

The material had the arterial system perfused (water at 40 ° C), injected with colored latex 

(Neoprene 650), fixed in aqueous solution of Formaldehyde (10%) and dissected to check the 

vessels. The arterial circle of this primate is composed of two vascular systems: the vertebro-

basilar and the carotid system, which anastomose to close the arterial circuit. In the caudal 

portion of the arterial circle are the vertebral arteries and their branches: the rostral spinal artery 

and the caudal inferior cerebellar artery. Anastomosis of the vertebral arteries gives rise to the 

basilar artery. This presented an anatomical variation at the beginning of its path, forming a 

double basilar artery, called the arterial island. In its path it emitted branches giving rise to the 

lower rostral cerebellar artery, the pontine arteries, the rostral cerebellar arteries, the satellite 

rostral cerebellar arteries and its terminal branch, the caudal cerebral artery, which presented 

itself in two segments: the pre-communicating and post-communicating, joining the internal 

carotid artery and originating the caudal communicating artery. This group of arteries and 

anastomoses encloses the caudal portion of the arterial circle. From the right and left internal 

carotid arteries, the rostral portion of the arterial circle begins, which consists of the right and 

left rostral cerebral arteries and the right and left middle cerebral arteries. The rostral cerebral 

arteries anastomose in a single trunk giving rise to the interhemispheric artery and in Alouatta 

belzebul and Sapajus libidinosus, the rostral communicating artery is absent. The 

interhemispheric artery goes to the middle region of the brain and in the knee of the corpus 

callosum it divides into the pericalosa and the calosomarginal artery, which will supply the pre 

and post-central regions of the cerebral hemispheres of this species, as well as other non-human 

and human primates. Note that in the first part of the left rostral cerebral artery, there is a direct 

inosculation between the recurrent branch of the rostral cerebral artery and the left middle 

cerebral artery to supply the entorhinal region, this fact also occurs in Pongo. The middle 

cerebral artery follows its path through the lateral groove, where it emits several superficial 

branches to irrigate the cortical regions above and below the frontal, parietal and temporal lobe, 

this is not part of the arterial circle but is the terminal branch of the internal carotid artery. It 

can be considered that Alouatta belzebul depends on two sources of supply for the brain: the 

vertebro-basilar and carotid systems, contributing to the intervention of veterinarians during 

clinical and surgical procedures in other primates, as well as in the preservation of wild animals. 

INDEX TERMS: Alouatta belzebul, arterial circle, neotropical primate, carotid system. 
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1 - INTRODUÇÃO 

 

Alouatta belzebul (Linnaeus 1766) é conhecido popularmente como bugio ou guariba e, 

por fazer parte do grupo de primatas neotropicais, apresenta características exclusivas como 

membros e tronco adaptados para o comportamento suspensório e uma longa cauda 

verdadeiramente preênsil (Gregorin 2006). Apesar da extensa quantidade de informações 

disponíveis sobre os primatas, ainda restam lacunas de conhecimento sobre animais endêmicos 

ou raros, principalmente estudos anatômicos (Nunes & Catão-Dias 2006). O enfoque anatômico 

de primatas não humanos é dado a espécies do velho mundo como Papio, popularmente 

conhecido como babuíno e Macaca mulatta, conhecido como macaco rhesus (Ribeiro 2006). 

Estudos realizados em animais do novo mundo iniciaram-se no século passado (Tilney 1928) o 

que se torna restrito à comunidade científica e na rotina clínica e cirúrgica da medicina 

veterinária. 

Estudos anatômicos em diferentes espécies proporcionam informações que se somam e 

passam a constituir importante fonte de consulta para a sociedade e comunidade científica. 

Assim, entende-se que os conhecimentos dos diversos aspectos da Neuroanatomia de primatas 

não humanos, escassos na literatura, são importantes não apenas pelo seu valor intrínseco, mas 

por oferecer subsídios para um melhor entendimento do processo evolutivo destes animais, o 

que representa fator relevante para sua preservação e proteção (Aversi-Ferreira et al. 2005). 

O circuito arterial da base do encéfalo tem sido descrito por outros autores que visam 

detalhar a vascularização encefálica em caráter comparativo entre primatas humanos, não 

humanos e em outros vertebrados (Ferreira & Prada 2009; Prada 2014). O círculo arterial é uma 

via vascular muito importante do telencéfalo. Estudos anatomocomparativos de vasos 

responsáveis pelo fluxo sanguíneo cerebral e suas variações anatômicas que ocorrem em 

diferentes espécies da fauna podem facilitar a compreensão dos mecanismos responsáveis pelo 

bom funcionamento ou disfunção desse órgão (Kapoor et al. 2003, Kuchinka et al. 2008). 

Estudos que permitem a determinação da organização, distribuição e diferenças potenciais nos 

vasos sanguíneos na base do telencéfalo também podem contribuir para a filogênese e a 

ontogênese das artérias cerebrais (Bugge 1974). O objetivo deste trabalho é descrever a 

vascularização da base encefálica do primata neotropical A. belzebul, focando-nos aspectos 

anatômicos do círculo arterial desta espécie. 
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2 - MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Para este estudo, foram utilizados cinco encéfalos de A. belzebul, recolhidos no período de 

resgate e salvamento de fauna terrestre durante as atividades de supressão de vegetação para a 

implantação do aproveitamento hidrelétrico de Belo Monte – Brasília-DF, regidos pelo 

processo do IBAMA n° 02001.001848/2006-75 e a autorização n° 473/2014 – 2a retificação. 

Após o resgate, os animais foram congelados e encaminhados para o Laboratório de Anatomia 

Humana e Comparativa da Universidade Federal de Goiás, sendo mantidos congelados até o 

início do experimento. O procedimento envolveu técnicas de macroscopia e dissecação, onde 

se realizou a injeção de látex Neoprene 650, corado com pigmento vermelho, utilizando como 

acesso a aorta torácica. Em seguida, as peças foram fixadas em solução aquosa de formaldeído 

10% por meio de injeções intramusculares, subcutâneas e intracavitárias. Os animais foram 

mantidos nessa solução por no mínimo 72h e, decorrido este período, os encéfalos foram 

removidos do crânio, com auxílio de uma serra oscilatória (Dremel® 3000). Após a retirada 

dos encéfalos estes voltaram para a solução de formaldeído 10% por mais 72 h para que depois 

as análises descritivas fossem realizadas e fotografadas. Toda a nomenclatura adotada foi 

baseada na Nomina Anatômica Veterinária (International Committee on Veterinary Gross 

Anatomical Nomenclature, 2017). O procedimento experimental foi aprovado pela Comissão 

de Ética no Uso de Animais da Universidade Federal de Goiás (UFG) (protocolo número 

083/17). 

 

3 - RESULTADOS 

 

A análise dos resultados deste estudo possibilitou observar a origem, o trajeto e os ramos 

colaterais, bem como as terminações das artérias que participam, em seu trajeto ou parte dele, 

da formação do círculo arterial da base do encéfalo de A. belzebul. Identificamos uma divisão 

destas artérias em três pedículos vasculares: a artéria basilar, a artéria carótida interna direita e 

a artéria carótida interna esquerda, que apresentam características morfológicas que lembram 

uma figura hexagonal, disposta ventralmente em relação à base do encéfalo e rostralmente ao 

quiasma óptico (Figura 1). Na região ventral do encéfalo encontra-se um sistema carotídeo e na 

região caudal o sistema vértebro-basilar. 
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Fig.1. Formação do círculo arterial pelas artérias vertebrais direita e esquerda (1), artéria basilar 

(2) e artérias carótidas interna esquerda e direita (3). Barra: 1cm. 

 

O sistema vértebro-basilar forma a parte caudal do círculo arterial do encéfalo de A. 

belzebul. As artérias subclávias originam as artérias vertebrais direita e esquerda, que na região 

rostral emite a artéria espinal rostral, que supre o bulbo e funículos anterior e lateral da medula 

espinal e na região lateral emite a artéria cerebelar inferior caudal, o maior ramo da artéria 

vertebral para suprir a região inferior e caudal do cerebelo (Figura 2A). Em seguida 

anastomosam-se originando a artéria basilar.  

Na artéria basilar, em 100% dos espécimes, observamos variação anatômica em seu 

trajeto, formando uma dupla artéria basilar na região de transição entre a ponte e o bulbo do 

tronco encefálico, denominada ilha arterial. Este vaso duplo tem aproximadamente 2mm e volta 

a ter um segmento único sobre a extensão da ponte (Figura 2B).  
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Fig. 2. (A) Tronco encefálico de Alouatta belzebul destacando a artéria espinal rostral (1), 

artéria cerebelar inferior caudal (2) e artéria basilar (3) – Barra: 0,8 cm. (B) Dupla artéria basilar 

(seta) de Alouatta belzebul formando uma ilha arterial no início da anastomose das artérias 

vertebrais – Barra: 0,4cm. 

 

O primeiro grande ramo da artéria basilar é a artéria cerebelar inferior rostral direita e 

esquerda, que supre a parte inferior rostral do cerebelo. As artérias pontinas, na região médio-

lateral da artéria basilar, suprem a ponte e as artérias cerebelares rostrais direita e esquerda e 

artérias cerebelares rostrais satélites, ramos terminais da artéria basilar, suprem a parte cranial 

do cerebelo (Figura 3). 
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Fig.3. Artéria basilar (1) e seus ramos no sistema vértebro-basilar de Alouatta belzebul. Artéria 

cerebelar inferior rostral direita e esquerda (2), artérias pontinas direita e esquerda (3), artéria 

cerebelar rostral direita e esquerda (4), artéria cerebelar rostral satélite (seta), artéria cerebral 

caudal pré-comunicante (5), artéria cerebral caudal pós-comunicante (6), artéria comunicante 

caudal (7) e ramos para região quiasmática (8). Barra: 0,8cm. 

 

 A artéria cerebral caudal é dividida em dois segmentos: o pré-comunicante, parte esta 

da artéria entre a bifurcação da artéria basilar e artéria comunicante caudal, e o pós-

comunicante, entre a artéria comunicante caudal e os ramos temporais, que suprem a região 

medial e lateral do mesencéfalo e o pólo occipital e margem inferior do lobo temporal. A artéria 

comunicante caudal, formada pela união da artéria carótida interna e a artéria cerebral caudal, 

segue lateralmente para suprir a hipófise e os corpos mamilares.  

O outro sistema vascular que identificamos em A. belzebul é o sistema carotídeo, 

constituído pela artéria carótida interna direita e esquerda, que emite dois ramos principais: a 

artéria cerebral rostral que finaliza o círculo arterial para a base do encéfalo e a artéria cerebral 

média (Figura 4).  
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Fig.4. Sistema carotídeo de Alouatta belzebul formado pelas artérias carótidas internas direita 

e esquerda (1), artéria cerebral média direita e esquerda (2), artéria cerebral rostral direita e 

esquerda (3) e artéria inter-hemisférica (4). Barra: 0,6 cm. 

 

A artéria cerebral rostral percorre a região anterior do encefálo na região infundibular e 

quiasmática.  E próximo da fissura longitudinal do telencéfalo ocorre uma anastomose entre da 

artéria cerebral rostral com sua homônima contralateral, formando um tronco único dando 

origem à artéria inter-hemisférica (Figura 4). Esta artéria foi observada em 100% dos espécimes 

analisados e com calibres vasculares simétricos, enviando ramos para suprir áreas corticais da 

substância perfurada anterior, região orbital, giro reto, superfície medial do sulco sub-rostral, 

pólo frontal, regiões frontal anterior, média e posterior, corpo caloso e seus sulcos, região pré-

central, parte superior dos giros pré e pós-centrais e região pré-cuneal (Figura 5). 
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Fig.5. Artéria cerebral rostral esquerda (1), artéria inter-hemisférica (2), artéria calosomarginal 

(3), artéria pericalosa (4), artéria frontal rostral (5), artéria frontal média (6), artéria frontal 

caudal (7), artéria pós-central (8), artéria pré-cuneal (9), artéria polar frontal (10), ramos da 

artéria polar frontal (11) e ramo frontal ântero-medial da artéria inter-hemisférica (12). Barra: 

1,2 cm. 

 

A união das artérias cerebrais rostrais dá origem à artéria inter-hemisférica e esta 

bifurca-se na região do joelho do corpo caloso em dois ramos terminais, chamadas artéria 

pericalosa e artéria calosomarginal (Figura 5). Estes dois ramos terminais continuam o trajeto 

ramificando-se nos giros cerebrais a partir do tronco principal em ângulos agudos, direcionados 

à superfície medial do hemisfério cerebral de A. belzebul. Os ramos da artéria calosomarginal 

dirigem-se para as regiões do córtex em ramos frontais superiores e pré-centrais e os ramos da 

artéria pericalosa dirigem-se para a região pós-central e pré-cuneal (Figura 5). Observa-se na 

primeira parte da artéria cerebral rostral esquerda uma inosculação direta entre o ramo 

recorrente da artéria cerebral rostral e artéria cerebral média esquerda para suprir a região 

entorrinal (Figura 6). 
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Fig.6. Inosculação (seta) da artéria cerebral rostral (1) com a artéria cerebral média (2) na parte 

anterior. Barra: 0,6cm. 

 

A artéria cerebral média, par e de calibre constante, ramifica-se da artéria carótida 

interna e percorre lateralmente o sulco lateral entre o giro frontal inferior e o giro temporal 

superior sem fazer parte da formação do contorno do círculo arterial. No percurso, ela emite 

ramos que vascularizam a maior parte da face ínfero-lateral de cada hemisfério cerebral, sendo: 

a artéria frontal basilar lateral, artéria do sulco pré-central, artéria do sulco central, artéria do 

sulco pós-central, artéria parietal rostral, ramo têmporo-occipital, ramo temporal caudal, ramo 

temporal médio e ramo temporal rostral (Figura 7). 
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Fig.7. Artéria cerebral média (1) e seus ramos: ramo temporal rostral (2), ramo temporal médio 

(3), ramo temporal caudal (4), ramo têmporo-occipital (5), artéria parietal inferior (6), artéria 

parietal rostral (7), artéria do sulco pós-central (8), artéria do sulco central (9), artéria do sulco 

pré-central (10) e artéria frontal basilar lateral (11). Barra: 1,2 cm. 

 

Na tabela 1, observa-se os principais vasos que formam o círculo arterial de primatas do 

velho e do novo mundo em dados comparativos.  
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 TABELA 1 - Dados comparativos da formação do círculo arterial em primatas. 

Grupo 

taxonômico 
Táxon 

Nome 

popular 

Artéria 

Vertebral 

Artéria 

basilar 

Artéria 

cerebral 

caudal 

Artéria 

comunicante 

caudal 

Artéria 

carótida 

interna 

Artéria 

cerebral 

rostral 

Artéria 

comunicante 

rostral 

Artéria 

inter-

hemisférica 

Novo 

Mundo 

Alouatta 

belzebul 
Bugio X 

X 

(ilha 

arterial) 

X X X X Ausente X 

Novo 

Mundo 

Sapajus 

libidinosus 

Macaco 

prego 
X 

X 

(ilha 

arterial) 

X X X X Ausente X 

Velho 

Mundo 
Pongo sp. Orangotango X X X X X X X Ausente 

Velho 

Mundo 
Pan sp. Chimpanzé X X X X X X Ausente Ausente 

Velho 

Mundo 
Hylobatidae Gibão X X X X X X Ausente  

Velho 

Mundo 
Homo sapiens Homem X X X X X X X Ausente 

Velho 

Mundo 

Macaca 

mulatta 
Rhesus X X X X X X X Ausente 

Velho 

Mundo 

Papio ursinus 

 
Babuíno X X X X X X Ausente X 

Velho 

Mundo 

Cercopithecus 

pygerithrus 

 

Vervet X X X X X X Ausente X 

Velho 

Mundo 

Galago 

senegalensis 

 

Bushbaby X X X X X X Ausente X 

Fonte: Lake et al, 1990 (modificado) 
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4 - DISCUSSÃO 

 

Neste estudo, observou-se que em A. belzebul, o sistema vértebro–basilar ocorre através 

de uma anastomose de irrigação entre as artérias vertebrais direita e esquerda, artéria basilar e 

artérias cerebrais caudais direita e esquerda, corroborando com os achados em Pongo 

(Shellshear 1927), Pan e Hylobatidae (Watts 1934b), Macaca mulatta (Kassel & Langefitt 

1965), Homo (Gardner et al. 1988) e Sapajus libidinosus (Ferreira & Prada 2001; Ferreira & 

Prada 2009). O suprimento arterial caudal provém das artérias vertebrais, às quais se 

anastomosam e formam a porção caudal do círculo arterial. A artéria vertebral em sua parte 

intracraniana ascende medialmente rostral à medula espinal e na borda inferior da ponte, e as 

duas artérias vertebrais se unem para formar a artéria basilar.  

A artéria vertebral em A. belzebul origina-se ao nível da borda inferior da eminência 

olivar e une-se à sua homóloga para formar a artéria basilar. Ramificando-se das artérias 

vertebrais observam-se as artérias espinais rostrais, às quais apresentam um trajeto descendente 

ventral à medula espinal e anastomosam-se com sua homóloga para formar um tronco mediano 

que supre as regiões lateral e dorsal da medula espinal. Esta disposição morfológica é 

semelhante em Pongo (Shellshear 1927) e no Homo (Amato & Stolf 2015). Nestas espécies, 

observou-se também a presença das artérias espinais rostrais perfurantes, segmentares e 

longitudinais que formam um canal de irrigação conectando as perfurantes e as segmentares 

com a mesma função. Esses ramos não foram identificados em A. belzebul.  

As artérias cerebelares inferiores caudais e rostral foram observadas em 100% dos 

espécimes analisados. A artéria cerebelar inferior caudal é ramo da artéria vertebral e irriga a 

superfície póstero-inferior do cerebelo. Seu calibre é menor que a artéria inferior rostral, 

diferentemente do observado em Sapajus libidinosus (Silva & Ferreira 2002b), o qual 

apresentou um maior calibre na artéria cerebelar inferior caudal. A artéria cerebelar inferior 

rostral é ramo da artéria basilar, seu trajeto segue em direção posterior em volta das olivas, entre 

as raízes do nervo hipoglosso, e caudalmente às raízes dos nervos vagos e glossofaríngeos, 

vascularizando a superfície inferior do cerebelo, o verme inferior, a tonsila e a superfície ínfero-

lateral do hemisfério cerebelar. Em Papio ursinus, Cercopithecus pygerithrus e Galago 

senegalensis, as artérias cerebelares inferiores caudais e rostral são originadas de um tronco 

único denominado de artéria cerebelar inferior comum (Lake et al. 1990). Este vaso comum é 

ausente em A. belzebul, assim como em Sapajus libidinosus (Silva, Ferreira & Prada 2003; 

Silva & Ferreira 2003) e Homo (Meneses 2015). Elze (1910) descreveu que em Ateles paniscus 

está presente uma ou duas artérias cerebelares inferiores caudais e uma ou duas artérias 
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cerebelares inferiores rostrais (ou artéria auditiva interna), o que não foi observado em A. 

belzebul, onde apenas um ramo único direito e esquerdo foi identificado de cada artéria.  

Com a união das artérias vertebrais direita e esquerda tem-se a formação da artéria 

basilar. Em A. belzebul, o trajeto desta se inicia na borda inferior da ponte passando no sulco 

longitudinal, diferindo dos achados de Shellshear (1927), que relata que em Pongo a origem se 

dá no nível da borda inferior da eminência olivar. Em todas espécies encontradas na literatura 

e no A. belzebul esta artéria termina na borda superior da ponte emitindo quatro ramos: as 

artérias pontinas, que suprem a ponte do tronco encefálico; as artérias pares cerebelares 

inferiores e superiores, que irrigam a ponte e cerebelo; e as artérias cerebrais caudais, que são 

os ramos terminais da artéria basilar, irrigando a maior parte dos lobos temporais e occipital e 

unindo-se com as artérias comunicantes caudais para formar o sistema vértebro-basilar do 

círculo arterial. Este padrão também foi descrito em outros primatas não humanos como Pongo 

(Shellshear 1927), Pan e Hylobatidae (Watts 1934b), Macaca mulatta (Kassel & Langefitt 

1965), Sapajus libidinosus (Ferreira & Prada 2001; Prada 2014) e Homo (Gardner et al. 1988).  

No trajeto inicial da artéria basilar, observou-se em A. belzebul a formação de uma dupla 

artéria basilar, a qual denomina-se ilha arterial. Este dado também foi descrito em Sapajus 

libidinosus (Ferreira & Prada 2001), que descreve a ilha arterial como uma variação na fusão 

deste vaso sanguíneo.  

A artéria cerebelar rostral do A. belzebul é ramo colateral dependente da artéria basilar 

de grosso calibre. Alcança a parte superior do cerebelo, seus ramos vão para o verme superior 

e para as porções hemisféricas restantes da região superior e lateral. Sua origem, trajeto e 

distribuição corroboram com os achados para Papio ursinus, Cercopithecus pygerithrus e 

Galago senegalensis (Lake et al. 1990), Sapajus libidinosus (Silva & Ferreira 2002b) e Homo 

(Gardner et al. 1988).  

As artérias cerebelares rostrais de A. belzebul são acompanhadas frequentemente em 

suas origens, por um vaso satélite de menor calibre, a artéria cerebelar rostral satélite, também 

observado em Sapajus libidinosus (Ferreira 1997; Silva & Ferreira 2002a; Silva & Ferreira 

2003), e ausente nos demais primatas. Este vaso satélite se arboriza principalmente na região 

da ponte e anastomosam-se com o ramo lateral artéria cerebelar rostral, nas proximidades 

laterais do lóbulo semilunar superior. Ressalta-se que segundo a classificação de De Vriese 

(1905), os primatas apresentam um modelo de vascularização bem elaborado, onde os vasos do 

cerebelo são dependentes do sistema vértebro-basilar, com poucas variações. Isso foi 

confirmado para A. belzebul, o que entendemos ser indicativo de uma relativa estabilidade 

morfológica e funcional, que nos permite considerar que esta riqueza de interligações pode 
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significar um importante aspecto de adaptação do cerebelo à locomoção arbórea desta espécie, 

cujos deslocamentos rápidos no chão e nas alturas das florestas ao qual são encontradas exigem 

um fluxo cerebelar sanguíneo extremamente flexível e adaptado. 

A artéria cerebral caudal em A. belzebul foi observada em 100% dos espécimes. Esta 

artéria é dividida em dois segmentos: o pré-comunicante, situado entre a bifurcação da artéria 

basilar e artéria comunicante caudal, e o pós-comunicante, entre a artéria comunicante caudal 

e os ramos temporais, que suprem com ramos colaterais corticais, a região medial e lateral do 

mesencéfalo, parietal, pólo occipital e margem inferior do lobo temporal.  

Em todos os encéfalos analisados, observou-se a origem da artéria cerebral caudal se 

bifurcando da artéria basilar como um ramo terminal, corroborando com outros autores que 

descreveram esta artéria em Papio ursinus, Cercopithecus pygerithrus e Galago senegalensis 

(Lake et al. 1990), Sapajus libidinosus (Siqueira & Ferreira 2002),  Pan (Sperino 1897; 

Shellshear 1930); Macaca mulatta (Weinstein & Hedges 1962; Kassel & Langefitt 1965);  

Pongo (Shellshear 1927); em Hylobatidae (Watts 1934b); e Homo (Testut & Latarjet 1954; 

Gillilan 1969; Machado & Haertel 2014).  

A artéria comunicante caudal em A. belzebul apresenta-se como um ramo da união da 

artéria carótida interna com a artéria cerebral caudal, e seu trajeto segue lateralmente ao 

hemisfério cerebral para suprir a hipófise e os corpos mamilares. Em Sapajus libidinosus 

(Ferreira & Prada 2009), a artéria comunicante caudal tem a mesma configuração, o que 

delimita a parte caudal do círculo arterial com o sistema vértebro-basilar. 

O outro sistema descrito para o círculo arterial de A. belzebul foi o carotídeo. Este ocorre 

através de uma anastomose de irrigação entre as artérias carótidas internas direita e esquerda 

que emitem dois ramos principais: as artérias cerebrais rostrais direita e esquerda, que finalizam 

o círculo arterial na porção rostral, e a artéria cerebral média para a região medial do encéfalo.  

A artéria carótida interna de A. belzebul, no segmento intracraniano, segue seu trajeto 

lateralmente ao nervo óptico e medialmente ao nervo oculomotor. Este vaso dá origem aos seus 

dois ramos terminais: a artéria cerebral rostral e a artéria cerebral média, de acordo com os 

achados em Pan (Shellshear 1930), Cereophitecidae e Cebidae (Watts 1934b); Macaca mulatta 

(Dyrud 1944, Lineback 1961, Weinstein & Hedges 1962), Gorilla (Raven & Hill 1950), Homo 

(Testut & Latarjet, 1954), Sapajus libidinosus (Ferreira & Pires 2004; Ferreira & Prada 2009), 

Pongo (Watts 1934b) e em Papio ursinus, Cercopithecus pygerithrus e Galago senegalensis 

(Lake et al. 1990). 

A artéria cerebral rostral em A. belzebul é um ramo terminal das artérias carótidas 

internas direita e esquerda. Sua origem relaciona-se medialmente com o quiasma óptico, 
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passando dorsalmente aos tratos ópticos e caudalmente aos bulbos olfatórios. Após emitir as 

artérias olfatórias, a artéria cerebral rostral dirige-se para a fissura longitudinal do telencéfalo 

onde anastomosam-se com sua homônima contralateral formando um tronco único ao qual dá 

origem à artéria inter-hemisférica. Este segmento segue pela fissura longitudinal do telencéfalo 

passando dorsalmente ao joelho do corpo caloso, onde emite ramos colaterais destinados aos 

dois hemisférios cerebrais. Na região do joelho do corpo caloso termina bifurcando-se em 

artéria calosomarginal e artéria pericalosa, ambas com direções aos antímeros direito e 

esquerdo. Essa distribuição arterial favorece as regiões corticais cerebrais: pré-frontal, 

frontopolar, frontal superior, pré-central e pós-central, semelhante aos achados em Sapajus 

libidinosus (Ferreira & Pires 2004; Ferreira et al. 2005).  

Em Homo (Meneses 2015), Pongo e Pan (Watts 1934a), a artéria cerebral rostral 

bifurca-se da artéria carótida interna e segue medialmente e anteriormente até a fissura 

longitudinal do telencéfalo, onde faz anastomose com sua homóloga contralateral pela artéria 

comunicante rostral e depois seguem separadas para as áreas corticais. Este padrão difere em 

Macaca mulatta e Papio cynocephalus, onde as artérias se unem e depois separam-se formando 

uma alça em espiral para o suprimento dos hemisférios cerebrais (Kassel & Langefitt 1965; 

Lake et al. 1990). Este ramo comunicante é ausente em A. belzebul, assim como em Sapajus 

libidinosus (Ferreira et al. 2005; Ferreira & Prada 2009).  

Outra consideração importante em A. belzebul é que foi observada na primeira porção 

da artéria cerebral rostral esquerda uma inosculação direta com a artéria cerebral média. Esta 

inoculação também foi encontrada em Pongo (Shellshear 1927) no mesmo antímero cerebral, 

ao qual dá origem às artérias estriadas para a fissura endorrinal. A condição anatômica usual 

desta inoculação é estar presente no lado direito, onde os ramos estriados das duas artérias são 

separados umas das outras.  

A artéria pericalosa e a artéria calosomarginal representam os ramos terminais da artéria 

inter-hemisférica, com uma bifurcação ao nível da metade caudal do joelho do corpo caloso de 

A. belzebul. Em Sapajus libidinosus (Pires & Ferreira 2004), foram observados outros arranjos 

para a bifurcação da artéria inter-hemisférica. Entretanto, em ambas espécies as artérias suprem 

as regiões fronto polar, a região pré-central e região pós-central, o que assemelha-se com o 

modelo de suprimento arterial descrito para Pan, Pongo, Macaca mulatta, Hylobatidae e Ateles 

paniscus (Watts 1934b). 

A artéria calosomarginal em A. belzebul é ramo da artéria inter-hemisférica que se 

bifurcou ao nível da metade caudal do joelho do corpo caloso seguindo o sulco do cíngulo, onde 

deu origem a três artérias frontais: artéria frontal superior, artéria frontal média e artéria frontal 
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posterior, as quais são importantes para suprir as áreas corticais cerebrais pré e pós-central, 

vinculadas à atividade motora. Em Homo (Martin 2013; Meneses 2015) e Pongo (Lemos 1984), 

a artéria calosomarginal apresenta variações anatômicas e angiográficas, podendo vir a ser um 

ramo direto da artéria pericalosa. Devido a esta variabilidade de arranjos arteriais, Permutter & 

Rhoton (1978), relatam que na microcirurgia em humanos é possível definir a artéria 

calosomarginal apenas como a artéria que percorre o sulco do cíngulo e dá origem a dois ou 

mais ramos corticais.  

A artéria pericalosa em A. belzebul também é ramo da artéria inter-hemisférica que se 

bifurca paralela à artéria calosomarginal na parte caudal do joelho do corpo caloso e segue 

acompanhando o sulco do corpo caloso. Este vaso se ramifica em artéria pós-central e artéria 

pré-cuneal para suprirem as áreas pós-central e pré-cuneal, responsáveis pela sensibilidade geral 

e função visual primária, respectivamente. Nessas regiões as artérias pericalosas se superpõem 

nas zonas limítrofes de território de vascularização, fato este que pode vir a reforçar a 

importância das artérias pericalosas e seus ramos no aporte sanguíneo destas áreas corticais 

cerebrais em A. belzebul. Esta mesma descrição foi encontrada em Sapajus libidinosus (Pires 

& Ferreira 2004). 

A artéria cerebral média em A. belzebul é o ramo mais calibroso da bifurcação da artéria 

carótida interna, segue lateralmente o sulco lateral entre o giro frontal inferior e o giro temporal 

superior sem fazer parte da formação do contorno do círculo arterial. No trajeto, ela emite ramos 

profundos que abrangem os ramos perfurantes e, consequentemente áreas cerebrais profundas 

como: a cápsula interna, núcleos da base e ramos superficiais. Estes ramos profundos e 

superficiais vascularizam a maior parte da face súpero e ínfero lateral de cada hemisfério 

cerebral através das artérias: frontal basilar lateral, artéria do sulco pré-central, artéria do sulco 

central, artéria do sulco pós-central e artéria parietal rostral na parte anterior. E na região inferior 

do lobo temporal as artérias: ramo têmporo-occipital, ramo temporal caudal, ramo temporal 

médio e ramo temporal rostral.  

Em Sapajus libidinosus a artéria cerebral média não participou da formação do circuito 

arterial da base do encéfalo, podendo ser interpretada como um ramo terminal de disposição 

constante e simétrica e que após a sua origem insinua-se no sulco lateral, percorrendo-o, para 

se subdividir nos hemisférios correspondentes (Ferreira & Prada 2009). Os autores descrevem 

que após destacar-se do tronco carotídeo a artéria cerebral média emite um ramo colateral à 

artéria corioídea.  

Em Papio ursinus, Cercopithecus pygerithrus e Galago senegalensis (Lake et al. 1990), 

a artéria cerebral média segue o mesmo trajeto que em A. belzebul e emite os primeiros ramos, 
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denominadas artérias estriadas mediais. Estas ascendem através do núcleo lentiforme para 

irrigar a cabeça do núcleo caudado e as artérias estriadas laterais que ascendem na cápsula 

externa, suprindo a cápsula e o corpo do núcleo caudado e os ramos dessas artérias suprem o 

tálamo. A artéria cerebral média nestas três espécies supre também através de seus ramos a lobo 

da ínsula e segue para a superfície dos hemisférios cerebrais onde fornece ramos convexos para 

irrigação das áreas corticais. Em Homo (Meneses, 2015), a artéria cerebral média também se 

apresenta como um vaso calibroso da bifurcação da artéria carótida interna e segue o mesmo 

trajeto observado em A. belzebul para irrigar as regiões superficiais e profundas dos hemisférios 

cerebrais. 

 

5 - CONCLUSÃO 

 

Podemos concluir que a vascularização encefálica do Alouatta belzebul depende de dois 

sistemas de irrigação: o vértebro-basilar e o carotídeo, onde ocorre uma anastomose de artérias 

e formam o circuito fechado que supre o encéfalo. As artérias vertebrais do A. belzebul dão 

origem à artéria basilar, que forma uma ilha arterial na sua origem demostrando uma dupla 

artéria basilar e que depois segue única em seu trajeto pelo sulco basilar para emitir seu ramo 

terminal, a artéria cerebral caudal.  

A artéria cerebral caudal é subdividida em segmentos arteriais: pré-comunicante e pós-

comunicante e vão suprir as áreas medial e lateral do encéfalo. A artéria carótida interna direita 

e esquerda emite seus ramos terminais, sendo a artéria cerebral rostral e a artéria cerebral média, 

que fazem anastomose e fecham a parte rostral do círculo arterial. As artérias cerebrais rostrais 

direita e esquerda se unem formando a artéria inter-hemisférica que segue seu trajeto pelos 

hemisférios cerebrais dando origem à artéria pericalosa e a artéria calosomarginal, para 

suprirem as áreas pré e pós centrais do córtex encefálico. A artéria cerebral média e a artéria 

cerebral rostral se anastomosam por inoculação direta indicando uniformidade de fluxo. Além 

disso, em seu trajeto emite vários ramos superficiais para suprir as áreas frontal e temporal do 

córtex cerebral. 

Desta forma, o Alouatta belzebul apresenta um modelo de suprimento sanguíneo 

considerado eficiente para o exercício da função e complexo, em função dos vários aspectos 

discutidos neste trabalho. O aporte sanguíneo dependente do círculo arterial apresenta uma 

constância de fluxo sanguíneo, o que sugere modelos experimentais para tratamentos de 

distúrbios vasculares. A similaridade de espécies de primatas do velho e do novo mundo, pode 

fornecer dados experimentais em ensaios clínicos para tratamento de aneurismas, por exemplo. 
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A constância dos vasos e ausência de anomalias no circuito arterial encefálico do A. belzebul 

sugere também um modelo complexo e pode vir a contribuir para intervenção de médicos 

veterinários durante procedimento clínicos e cirúrgicos em outros primatas. 
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CAPÍTULO 5 - ANATOMIA DOS SEIOS VENOSOS DA DURA-MÁTER DE Alouatta 

belzebul  

 

RESUMO 

A anatomia dos seios venosos da dura-máter é importante na área clínica e cirúrgica 

veterinária, para procedimentos e intervenções cranianas de animais silvestres, além de auxiliar 

no manejo de doenças neurológicas, que podem prevenir complicações graves. Neste estudo, 

verificou-se a anatomia macroscópica dos seios venosos da dura-máter do primata não humano 

Alouatta belzebul. Foram utilizados 5 espécimes adultos, machos e fêmeas, provenientes da 

Usina hidrelétrica de Belo Monte, o material foi dissecado e fixado em solução aquosa de 

formaldeído 10%. Na dura-máter do Alouatta belzebul, foram observados nove seios venosos, 

sendo eles: seio sagital dorsal, seio sagital ventral, seio transverso, seio reto, seio sigmoide, seio 

temporal, seio parietal, seio basilar e seio cavernoso, com semelhanças morfológicas na origem, 

trajeto e destino do fluxo sanguíneo para a drenagem venosa do encéfalo desta espécie. Estes 

dados são semelhantes aos encontrados em outras espécies de primatas não humanos e humanos 

como Saimiri sciureus, Sapajus libidinosus e Homo sapiens. Dos seios venosos observados, o 

seio cavernoso apresentou-se como uma importância clínica e cirúrgica considerável em 

Alouatta belzebul devido à sua disposição topográfica junto da artéria carótida interna e 

glândula hipófise, dados que corroboram com Sapajus libidinosus, Macaca fascicularis, 

Macaca mulatta, Papio ursinus, Cercopithecus pygerithrus e Galago senegalensis. Neste 

contexto, o conhecimento da anatomia macroscópica dos seios venosos da dura-máter pode 

contribui para a atuação de médicos veterinários em procedimentos cirúrgicos menos invasivos, 

em primatas não-humanos como o Alouatta belzebul e outros mamíferos. 

Palavras-chave: Seios venosos, dura-máter, drenagem venosa, Alouatta belzebul.  

 

ANATOMY OF THE VENOUS SINUS OF THE DURA-MATTER OF Alouatta belzebul 

ABSTRACT: The anatomy of the dura mater's venous sinuses is important in the veterinary 

clinical and surgical area, for cranial procedures and interventions of wild animals, in addition 

to assisting in the management of neurological diseases, which can prevent serious 

complications. In this study, we verified the macroscopic anatomy of the venous sinuses of the 

dura mater of the non-human primate Alouatta belzebul. Five adult specimens, male and female, 

from the Belo Monte hydroelectric plant were used, the material was dissected and fixed in 

10% aqueous formaldehyde solution. In the dura mater of the Alouatta belzebul, nine venous 

sinuses were observed, namely: dorsal sagittal sinus, ventral sagittal sinus, transverse sinus, 
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straight sinus, sigmoid sinus, temporal sinus, parietal sinus, basilar sinus and cavernous sinus, 

with morphological similarities in the origin, path and destination of blood flow for venous 

drainage of the brain of this species. These data are similar to those found in other species of 

non-human and human primates such as Saimiri sciureus, Sapajus libidinosus and Homo 

sapiens. Of the venous sinuses observed, the cavernous sinus was shown to be of considerable 

clinical and surgical importance in Alouatta belzebul due to its topographic arrangement next 

to the internal carotid artery and pituitary gland, data that corroborate Sapajus libidinosus, 

Macaca fascicularis, Macaca mulatta, Papio ursinus, Cercopithecus pygerithrus and Galago 

senegalensis. In this context, the knowledge of the macroscopic anatomy of the venous sinuses 

of the dura mater may contribute to the role of veterinarians in less invasive surgical procedures, 

in non-human primates such as Alouatta belzebul and other mammals. 

Keywords: Venous sinuses, dura mater, venous drainage, Alouatta belzebul. 

 

1 - INTRODUÇÃO 

 

A drenagem venosa do encéfalo de primatas humanos e não humanos é realizada por 

veias superficiais e profundas, que embora distintas uma da outra, estabelecem entre si 

numerosas anastomoses e progressivamente levam o sangue venoso até os seios da dura-máter 

para desembocarem nas veias jugulares internas. O sistema venoso superficial compreende um 

grupo dorsal que drena o neocórtex e a substância branca adjacente, distribuindo-se pelas duas 

faces dos hemisférios cerebrais, e outro grupo ventral que drena o rinencéfalo e as porções 

adjacentes do neocórtex. O sistema venoso profundo é constituído por veias que drenam as 

porções profundas da substância branca, a substância cinzenta de núcleos da base, o complexo 

talamoestriado, os plexos coroides dos ventrículos cerebrais e a maior parte da tela corioidea 

(Prada, 2014). 

Os seios da dura-máter são canais venosos formados por folhetos interno e externo, 

revestidos internamente por endotélio e localizados entre a camada periosteal, que está ligada 

ao osso, e a camada meníngea interna, que contrapõe a meninge aracnoide-máter. Estes canais 

drenam o sangue venoso proveniente do encéfalo, das meninges encefálicas e do bulbo do olho, 

desembocando nas veias jugulares internas. Eles se comunicam com as veias da superfície 

externa do crânio pelas veias emissárias que percorrem orifícios próprios nos ossos do crânio 

(Martin, 2013). 

Estes seios venosos formam-se nos locais onde os septos durais se fixam ao longo da 

margem livre da foice do telencéfalo e em relação às formações do assoalho do crânio. Os 
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principais seios venosos encontrados em primatas são: seio sagital dorsal, seio sagital ventral, 

seio transverso, seio reto, seio sigmoide, seio temporal, seio parietal, seio basilar (Pereira et al., 

2013) e o seio cavernoso (Lake et al., 1990; Kehrli et al., 1997; Domingues et al., 1999).  

As estruturas de revestimento do encéfalo e o sistema de drenagem de primatas não-

humanos foram pouco descritas na literatura científica, principalmente no que concerne aos 

seios venosos da dura-máter.  Desta forma, o objetivo deste trabalho foi descrever a anatomia 

dos seios venosos da dura-máter de Alouatta belzebul destacando que a importância do estudo 

anatômico da drenagem dos seios venosos do sistema nervoso central tem íntima relação com 

a clínica de animais silvestres. Pois a possibilidade de material infeccioso penetrar nas veias da 

face da cavidade do nariz, da órbita e dos dentes superiores de primatas não-humanos é rotineira 

e este pode ser drenado diretamente para os seios encefálicos. Esse material infeccioso afetaria 

a parede endotelial dos seios venosos, resultando em trombos que podem determinar obstrução 

do sistema sinusal, com sérias consequências, por vezes fatais nestas espécies. Assim, torna-se 

cada vez mais necessária a discussão morfológica em espécies de primatas não-humanos e 

outros mamíferos, com intuito de facilitar a atuação clínica ou cirúrgica de médicos 

veterinários.  

Da mesma forma que a anatomia venosa intracraniana é caracterizada pela sua ampla 

variedade de apresentação. Estas alterações são classicamente definidas como variações 

anatômicas. No entanto, estas variações podem surgir associadas a determinadas situações 

patológicas. Apenas um profundo conhecimento das estruturas anatômicas permite caracterizar 

a etiologia destas diferenças como constitucional ou patológica (Lopes et al., 2012). 

 

2 - MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Para este estudo, foram utilizados cinco encéfalos de Alouatta belzebul, machos e 

fêmeas, adultos e livres de lesões, recolhidos no período de resgate e salvamento de fauna 

terrestre durante as atividades de implantação da Usina hidrelétrica de Belo Monte – Brasília-

DF, regidos pelo processo do IBAMA n° 02001.001848/2006-75 e autorização n° 473/2014. 

Após o resgate, os animais foram congelados e encaminhados para o Laboratório de Anatomia 

Humana e Comparativa da Universidade Federal de Jataí, sendo mantidos congelados até o 

início do processamento.  

O processamento envolveu técnicas de macroscopia e dissecação, com injeção de látex 

Neoprene 650 corado com pigmento azul, utilizando como acesso a veia jugular interna. As 

peças foram fixadas em solução aquosa de formaldeído 10% por meio de injeções 
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intramusculares, subcutâneas e intracavitárias. Os espécimes foram mantidos nessa solução por 

no mínimo 72h e, decorrido este período, foram rebatidos dos tecidos que revestem o crânio, 

retirando a calota craniana com auxílio de uma serra oscilatória (Dremel® 3000) no sentido 

crânio-caudal, desde a altura do osso frontal ao occipital, de forma a manter a integridade 

encefálica e dos tecidos meníngeos.  

A meninge dura-máter dos encéfalos foi dissecada, fotografada e analisada de forma 

descritiva. Toda a nomenclatura adotada foi baseada na Nomina Anatômica Veterinária 

(International Committee on Veterinary Gross Anatomical Nomenclature 2017). O 

procedimento experimental foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais da 

Universidade Federal de Goiás (UFG) (protocolo número 083/17). 

 

3 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

No estudo macroscópico da dura-máter de Alouatta belzebul foram encontrados nove 

seios venosos, sendo: seio sagital dorsal, seio sagital ventral, seio transverso, seio reto, seio 

sigmoide, seio temporal, seio parietal, seio cavernoso e o seio basilar.  Todos os seios venosos 

da dura-máter comunicam-se entre si, em várias modalidades de acordo com a espécie. São 

caracteristicamente desprovido de válvulas e não apenas exercem a função de coletores, mas 

também de reguladores da pressão sanguínea em todo o sistema, favorecendo assim o retorno 

do fluxo de sangue venoso à circulação sistêmica (Prada, 2014). 

A topografia dos seios venosos da dura-máter sugere distingui-los em dois grupos, um 

dorsal (seios da abóboda) e outro ventral (seios da base) (Meneses, 2016). O grupo dorsal 

encontra-se alojado em pregas da dura-máter, como a foice do telencéfalo e o tentório do 

cerebelo (Curé et al, 1994). Em Alouatta belzebul foram identificados nove seios venosos, cuja 

denominação, situação e trajeto, origem e destino estão descritos na Tabela 1, de acordo com 

Pereira et al (2013) modificado. 
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TABELA 1. Descrição dos seios da dura-máter de Alouatta belzebul em relação à sua situação 

e trajeto, origem e destino.  

IDENTIFICAÇÃO DOS 

SEIOS DA DURA-

MÁTER 

SITUAÇÃO 

E 

TRAJETO 

 

ORIGEM 

 

DESTINO 

1-Seio Sagital Dorsal 
Linha média na margem 

superior da foice do telencéfalo 

Septo nasal perto 

da lâmina 

cribiforme 

Confluência 

dos Seios 

 

2-Seio Sagital Ventral 

Ímpar, cursa ao longo da foice 

do telencéfalo junto do corpo 

caloso 

Seio sagital dorsal Seio Reto 

 

3-Seio Transverso 

Segue bilateralmente, 

localizando-se posteriormente à 

inserção do tentório do cerebelo 

Confluência dos 

seios 

Seio 

Sigmoide 

 

4-Seio Sigmoide 

Bilateral, em forma de S, 

dirige-se inferiormente para os 

forames jugulares 

Seio transverso 

Forame 

jugular, na 

veia jugular 

interna 

 

5-Seio Reto 

Ímpar, segue pelo tentório do 

cerebelo e inferior à foice do 

telencéfalo, na linha mediana 

Seio sagital 

ventral 

Confluência 

dos seios 

 

6- Seio Temporal 

Bilateral, percorre a borda 

rostral da meninge dura-máter 

Face lateral da 

dura-máter 
Seio basilar 

 

7- Seio Parietal 

Par, segue um trajeto 

descendente pela lâmina 

parietal da dura-máter 

Seio sagital dorsal 
Seio 

temporal 

 

8-Seio Basilar 

Bilateral à região hipofisária, 

com trajeto ascendente sobre a 

porção petrosa do osso temporal 

União do seio 

sigmoide e seio 

transverso 

Plexo venoso 

epidural 

9 – Seio Cavernoso 
Segue o trajeto sobre a porção 

petrosa do osso temporal 

Lâmina superior 

do seio esfenoidal 

na porção óssea 

Seio basilar 

 

O seio sagital dorsal de Alouatta belzebul é ímpar, cujo trajeto segue ao longo da linha 

média na margem superior da foice do telencéfalo, se originando no septo nasal perto da lâmina 

cribiforme e finalizando seu trajeto na confluência dos seios (Figura 1A). Recebe as veias 

dorsais do telencéfalo e as veias diplóicas da abóboda craniana. Esses dados corroboram com 

os achados em Macaca mulatta (Eyster, 1944), Papio cynocephalus (Swindler e Wood, 1973; 

Kehrli et al., 1997), Sapajus libidinosus (Domingues et al., 1999) e Saimiri sciureus (Barcellos 

et al., 2011). Em Papio ursinus, Cercopithecus pygerithrus e Galago senegalensis, o seio sagital 

dorsal é formado por dobras da dura-máter na margem anexa à foice do telencéfalo e este seio 

drena posteriormente para a confluência do seio transverso (Lake et al., 1990). Observou-se 

nestas espécies três pares de veias cerebrais drenando para o seio sagital dorsal sendo: a área 

occipital, parte da área temporal do hemisfério cerebral, que por sua vez são drenadas para o 

seio, e porção posterior do seio sagital dorsal (Lake et al 1990). Em Homo sapiens, o seio sagital 
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dorsal é denominado seio sagital superior e situa-se na margem fixada convexa da foice do 

telencéfalo, começando na crista etmoidal e terminando perto da protuberância occipital interna 

na confluência dos seios, um local de encontro dos seios sagital superior, reto, occipital e 

transverso (Meneses, 2016). O seio sagital superior recebe as veias cerebrais superiores e 

comunica-se de cada lado, através de aberturas semelhantes a fendas, com as lacunas venosas 

laterais, expansões laterais do seio sagital superior (Kaplan e Browder, 1976; Moore et al., 

2014).  

Em Alouatta belzebul, o seio sagital ventral é ímpar, cursa ao longo da foice do 

telencéfalo junto do corpo caloso, origina-se no seio sagital dorsal, se une com a veia cerebral 

magna e termina no seio reto (Figura 1E), corroborando com os achados em Macaca mulatta 

(Eyster, 1944), Papio cynocephalus (Swindler e Wood, 1973; Kehrli et al., 1997) e Sapajus 

libidinosus (Pereira et al., 2013). Em Homo sapiens, o seio sagital ventral é chamado de seio 

sagital inferior, apresentando-se muito menor do que o seio sagital superior, seu trajeto segue 

na margem livre côncava inferior da foice do telencéfalo e termina no seio reto (Meneses, 

2016). Em Papio ursinus, Cercopithecus pygerithrus e Galago senegalensis, o seio sagital 

ventral foi encontrado ao longo da margem inferior da foice do telencéfalo onde apresentou um 

segmento contínuo anteriormente com o seio sagital dorsal. Nas três espécies, o seio sagital 

ventral aumentou de tamanho na região posterior e aderiu-se ao seio reto que continuou 

posteriormente na junção da foice do telencéfalo com o tentório do cerebelo (Lake et al., 1990). 

Em Saimiri sciureus o seio sagital ventral é único, mediano, e seu trajeto segue ao longo da 

borda livre da foice do telencéfalo (Barcellos et al., 2011). 

O seio transverso em Alouatta belzebul tem origem na confluência dos seios e dirigem-

se bilateralmente, localizando-se posteriormente à inserção do tentório do cerebelo e drenam 

nos seios sigmoides, que retornam o sangue para as veias jugulares internas (Figuras 1B, 1D, 

1E), corroborando com os achados em Macaca mulatta (Eyster, 1944), Papio cynocephalus 

(Swindler e Wood, 1973; Kehrli et al., 1997) e Saimiri sciureus (Barcellos et al., 2011). Em 

Sapajus libidinosus (Pereira et al., 2013), o seio transverso é drenado para o seio basilar. Em 

Homo sapiens, os seios transversos seguem lateralmente a partir da confluência dos seios, 

formando um sulco nos lobos occipitais e nos ângulos posteroinferiores dos lobos parietais 

(Meneses, 2016). Os seios transversos nos humanos seguem ao longo das margens do tentório 

do cerebelo fixadas posterolateralmente e, depois, tornam-se os seios sigmoideos à medida que 

se aproximam da face posterior das partes petrosas dos temporais. Este sangue recebido pela 

confluência dos seios em primatas humanos é drenado pelos seios transversos, mas raramente 
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de forma igual. Em geral, o seio esquerdo é dominante (maior) (Kaplan e Browder, 1976; Moore 

et al., 2014). 

Em Alouatta belzebul, o seio sigmoide foi identificado como sendo bilateral em um 

formato de S com origem no seio transverso, e estes dirigem-se inferiormente para os forames 

jugulares correspondentes formando uma dilatação chamada bulbo jugular, correspondendo à 

origem das respectivas veias jugulares internas direita e esquerda (Figuras 1B, 1C, 1D). Em 

Sapajus libidinosus (Pereira et al., 2013), os dados corroboram com os achados em Alouatta 

belzebul. Em Macaca mulatta (Eyster, 1944; Kassel e Langefitt, 1965) e no Homo sapiens 

(Martin, 2013), os seios sigmoides seguem trajetos em forma de S na fossa posterior do crânio, 

formando sulcos profundos no temporal e no occipital. Cada seio sigmoide segue anteriormente 

e depois continua inferiormente com a veia jugular interna após atravessar o forame jugular. 

Em Saimiri sciureus, o seio sigmoide é bilateral e mantém uma postura rostro-caudal ao longo 

da camada basal da meninge dura-máter (Barcellos et al., 2011). Em Papio cynocephalus 

(Swindler e Wood, 1973) o seio sigmoide não possui a forma tortuosa em S descrita nas demais 

espécies. 

O seio reto em Alouatta belzebul foi observado sobre o tentório do cerebelo e inferior à 

foice do telencéfalo na linha mediana, tem trajeto inclinado póstero-inferior recebendo veias 

supra e infratentoriais. Esse seio termina na confluência dos seios (Figuras 1D e 1E). Em 

Macaca mulatta (Eyster, 1944; Kassel e Langefitt, 1965), Papio ursinus (Lake et al., 1990), 

Papio cynocephalus (Swindler e Wood, 1973; Kehrli et al., 1997), Sapajus libidinosus (Pereira 

et al., 2013) e Saimiri sciureus (Barcellos et al., 2011), o seio reto é semelhante ao do Alouatta 

belzebul, sendo ímpar, situando-se a o longo da linha de união entre a foice do telencéfalo e o 

tentório do cerebelo com sua origem no seio sagital ventral e a veia cerebral magna e finalizando 

seu trajeto na confluência dos seios. Em Homo sapiens, o seio reto é formado pela união do 

seio sagital inferior com a veia cerebral magna. Segue em sentido ínfero-posterior ao longo da 

linha de fixação da foice do telencéfalo até o tentório do cerebelo, onde se une à confluência 

dos seios (Meneses, 2016). 

O seio temporal em Alouatta belzebul foi encontrado bilateralmente, tem sua origem na 

face lateral da dura-máter, percorrendo a borda rostral da meninge até drenar para o seio basilar 

(Figuras 1B e 1C). Em Saimiri sciureus, o seio temporal é descrito como sendo bilateral, 

seguindo seu trajeto ao longo da meninge dura-máter, unindo-se a borda rostral do lobo 

temporal e ventral ao seio parietal (Barcellos et al., 2011). Em Sapajus libidinosus é descrito 

como sendo bilateral, percorrendo seu trajeto pela borda rostral da meninge dura-máter no lobo 

temporal, sua origem é encontrada na face lateral da dura-máter, entretanto, seu destino é drenar 



103 

 

o sangue venoso para o seio petroso superior (Pereira et al., 2013). Em Homo sapiens este seio 

venoso está ausente (Prada, 2014). 

O seio parietal em Alouatta belzebul é bilateral, tem sua origem no seio sagital dorsal e 

segue um trajeto descendente pela lâmina parietal da meninge dura-máter, drenando o sangue 

venoso até o seio temporal (Figura 1C). Em Saimiri sciureus (Barcellos et al., 2011), o seio 

parietal foi descrito pela primeira vez, assim como observado em Alouatta belzebul. Em 

Sapajus libidinosus, o seio parietal apresenta-se par, seu trajeto segue pelo lobo parietal, sua 

origem no seio sagital dorsal e seu destino no seio petroso superior, o qual em primatas não 

humanos corresponde ao seu temporal (Pereira et al., 2013). Em Homo sapiens este seio venoso 

está ausente (Prada, 2014). 

Os seios do grupo ventral (Curé et al, 1994) são denominados de seios da base porque 

estão localizados no assoalho da cavidade craniana, sendo que pequenos seios se unem a eles, 

em ambos os antímeros, sendo o seio basilar e o seio cavernoso os principais. 

O seio basilar em Alouatta belzebul é bilateral à região hipofisária, origina-se da união 

do seio sigmoide e seio transverso e percorre o seu trajeto ascendente sobre a porção petrosa do 

osso temporal até o plexo venoso epidural (Figura 1D). Em Papio ursinus, Cercopithecus 

pygerithrus e Galago senegalensis (Lake et al., 1990) e Papio cynocephalus (Swindler e Wood, 

1973; Kehrli et al., 1997), o seio basilar deu origem a um par de seios, ou seja, nos lados 

esquerdo e direito da parte superior do osso esfenoide e são drenados em um grande seio logo 

anterior ao forame magno. Os seios pareados não foram descritos anteriormente nestas espécies 

e foram observados em Alouatta belzebul. Eles foram designados como seios esfenoidais 

emparelhados e o seio grande foi denominado seio basefenoide. Esse seio basefenoide foi 

drenado por um vaso que passa pela parte posterior do canal do hipoglosso. Estes dados também 

foram observados em Alouatta belzebul. Em Sapajus libidinosus (Pereira et al., 2013) e Macaca 

mulatta (Eyster, 1944; Kassel e Langefitt, 1965), o seio basilar apresenta-se bilateral, 

superiormente ao seio sigmoide e ao lado da ponte do tronco encefálico, passando pela região 

da hipófise e finalizando seu trajeto no plexo venoso epidural. Em Saimiri sciureus, o seio 

basilar apresenta-se bilateral, deitado ao longo da hipófise na região da camada basal da 

meninge dura-máter (Barcellos et al., 2011). Em Homo sapiens, o seio basilar por sua 

extremidade rostral comunica-se com o seio cavernoso e caudalmente continua-se no plexo 

vertebral interno ventral (Prada, 2014). 

O último seio venoso observado em Alouatta belzebul foi o seio cavernoso (Figura 1D). 

O conhecimento da anatomia topográfica relacionada a este seio e suas relações com ossos, 

dura-máter, espaços venosos e nervos cranianos, possibilitando intervenções funcionais 
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satisfatórias, como lesões carotidocavernosas, especialmente aneurismas e fístulas (Aguiar et 

al., 2013). Em Homo sapiens, o tratamento de lesões que comprometem o seio cavernoso 

sempre se constitui desafiador aos neurocirurgiões devido à sua proximidade com grandes vasos 

encefálicos (Harris e Rhoton, 1976; Finocchi e Strada, 2014; Lipton e Silberstein, 2015). Em 

Alouatta belzebul, o seio cavernoso é par, tem origem na lâmina superior do seio esfenoidal em 

sua porção óssea, onde cada lado comunica-se com o início do seio sigmoide pelo seio temporal 

e apresenta um trajeto sobre a porção petrosa do osso temporal. Possui íntima relação com a 

artéria carótida interna, glândula hipófise, nervo abducente, nervo troclear, nervo oculomotor e 

o ramo oftálmico do nervo trigêmeo, assim como observado em Macaca mulatta (Eyster, 1944), 

Macaca fascicularis (Rajendran e Ling, 1985), Papio cynocephalus (Kehrli et al., 1997), 

Sapajus libidinosus (Domingues et al., 1999), Saimiri sciureus (Barcellos et al., 2011) e Homo 

sapiens (Martin, 2013; Moore et al., 2014; Meneses, 2016).  O seio cavernoso não foi descrito 

em Sapajus libidinosus por Pereira et al. (2013). 

O seio cavernoso (SC) é um dos dois irregularmente seios da dura-máter que estão 

localizados lateralmente à fossa hipofisária. O segmento cavernoso da artéria carótida interna 

pode ser usada como um marco que divide aproximadamente o SC em duas regiões, a lateral e 

espaços venosos mediais. A veia lateral é um espaço delimitado pela margem lateral da artéria 

carótida interna e parede lateral do SC. Na margem medial o espaço venoso é delimitado pela 

artéria carótida interna e a glândula hipófise (Yilmazlar et al., 2005). As abordagens cirúrgicas 

na área do seio cavernoso com a parede medial está descrita com uma rica variedade de 

intervenções (Fahlbusch e Buchfelder, 1988; Dolenc,1997; Day, 2003). Em primatas humanos 

a invasão do seio cavernoso por tumores da hipófise ocorrer devido à fraqueza da parede medial 

do seio cavernoso ou devido a comportamento agressivo do tumor (Scheithauer et al., 1986; 

Meij et al., 2002). 

Em Alouatta belzebul não foi identificado o seio occipital, assim como na Macaca 

mullata (Kassel & Langefitt 1965) e Sapajus libidinosus (Pereira et al., 2013), sendo observado 

apenas em Papio (Swindler & Wood 1973) e Homo sapiens (Meneses, 2016). 
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No quadro 2, são apresentados dados comparativos dos principais seios venosos da dura-

máter de Alouatta belzebul, de primatas do velho e do novo mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Seios da dura-máter de Alouatta belzebul. (A) Vista dorsal: Seio sagital dorsal. (B) 

Vista caudal: Seio sigmoide (1); Seio transverso (2); Seio basoesfenoide (3); Seio temporal (4); 

Seio sagital dorsal (5); Confluência dos seios (círculo). (C) Vista dorso-caudal: Seio sigmoide 

(1); Seio transverso (2); Seio basoesfenoide (3); Seio temporal (4); Seio parietal (5); 

Confluência dos seios (seta). (D) Vista ventral: Seio basilar (1); Seio reto (2); Seio transverso 
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(3); Seio sigmoide (4); Confluência dos seios (5); Foice do telencéfalo (F); Tenda do cerebelo 

(T) e Seio cavernoso (*).  (E) Vista lateral do corte longitudinal evidenciando o Seio sagital 

dorsal (1); Seio sagital ventral (2); Seio reto (3); Seio transverso direito (4); Seio transverso 

esquerdo (4*); Confluência dos seios (5). Barra: 1 cm. 
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TABELA 2. Descrição dos seios da dura-máter em Alouatta belzebul, de primatas do velho e do novo mundo.  

Grupo 

taxonômico 
Táxon 

Nome 

popular 

 

Autor 

Seio 

sagital 

dorsal 

Seio 

sagital 

ventral 

Seio 

Transverso 

Seio 

Reto 

Seio 

Sigmoide 

Seio 

Basilar 

Seio 

Temporal 

Seio 

Parietal 

Seio 

Cavernoso 

Novo 

Mundo 

Alouatta 

belzebul 
Bugio 

 

- X X X X X X X X X 

Novo 

Mundo 

Sapajus 

libidinosus 

Macaco 

prego 

Pereira et 

al., (2013); 

Domingues 

et al., 

(1999)  

X X X X X X X X X 

Novo 

Mundo 

Saimiri 

sciureus 

Macaco-

de-cheiro 

Barcellos 

et al., 

(2011) 

X X X X X X X X X 

Velho 

Mundo 

Macaca 

fascicularis 

Macaco-

cinomolgo 

Rajendran 

e Ling 

(1985) 

Não 

relatado 

Não 

relatado 

Não  

relatado 

Não 

relatado 

Não 

relatado 

Não 

relatado 

Não 

relatado 

Não 

relatado X 

Velho 

Mundo 

Papio 

cynocephalus 
Babuíno 

Kehrli et 

al., (1997); 

Swindler e 

Wood 

(1973) 

X X X X X 

 

 

X 

Não 

relatado 

Não 

relatado 

X 

Velho 

Mundo 
Homo sapiens Homem 

Meneses 

(2016) 
X X X X X X Ausente Ausente X 

Velho 

Mundo 

Macaca 

mulatta 
Rhesus 

Eyster 

(1944) 
X X X X X X 

Não 

relatado 

Não 

relatado 
X 

Velho 

Mundo 

Papio ursinus 

 
Babuíno 

Lake et al., 

(1990) 
X X 

Não 

relatado 

X Não 

relatado 
X 

Não 

relatado 

Não 

relatado 

Não 

relatado 

Velho 

Mundo 

Cercopithecus 

pygerithrus 

 

Vervet 

Lake et al., 

(1990) X X 

Não 

relatado 

Não 

relatado 

Não 

relatado X 

Não 

relatado 

Não 

relatado 

Não 

relatado 

Velho 

Mundo 

Galago 

senegalensis 

 

Bushbaby 

Lake et al., 

(1990) X X 

Não 

relatado 

Não 

relatado 

Não 

relatado X 

Não 

relatado 

Não 

relatado 

Não 

relatado 
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4 - CONCLUSÃO 

 

 Em relação ao sistema de drenagem venosa da dura-máter de Alouatta belzebul, foram 

observados nove seios, sendo eles: seio sagital dorsal, seio sagital ventral, seio transverso, seio 

reto, seio sigmoide, seio temporal, seio parietal, seio cavernoso e o seio basilar.  A morfologia 

nesta espécie assemelha-se com dados da literatura observados em outros primatas não 

humanos e humanos.  

 Pode-se concluir que entre os seios venosos observados em Alouatta belzebul o seio 

cavernoso tem sua importância clínica por estar próximo a artéria carótida interna e a glândula 

hipófise o que justifica uma avaliação mais detalhada em procedimentos cirúrgicos da medicina 

veterinária. O seio occipital não foi observado em Alouatta belzebul, dados que corroboram 

com os estudos realizados em Macaca mulatta e Sapajus libidinosos. 

 Sendo assim, o Alouatta belzebul em sua morfologia dos seios venosos pode auxiliar 

intervenções clínicas e cirúrgicas em outros animais silvestres a fim de contribuir em 

procedimentos mais específicos interligados com o sistema nervoso central. 
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CAPÍTULO 6 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A descrição da anatomia do telencéfalo e meninges de primatas resulta em apoio para 

estudos morfológicos, comportamentais, fisiológicos, cirúrgicos e evolutivos. A comparação 

entre a anatomia de primatas humanos com outros primatas não humanos propicia uma visão 

mais detalhada dos fenômenos de convergência e divergência evolutiva no que se refere ao 

sistema neural. A convergência evolutiva do Alouatta belzebul, pode servir de base para acessos 

cirúrgicos em outros primatas não humanos, que cada vez mais chegam às clínicas veterinárias 

necessitados de tratamento e são escassas informações sobre o seu sistema neural. 

O conhecimento também produzido acerca da anatomia mesoscópica de Alouatta 

belzebul, serve como modelo para estudos posteriores em relação a doenças degenerativas dos 

núcleos da base do telencéfalo de primatas. Estas técnicas aplicadas podem tanto servir para 

diagnósticos das possíveis doenças em experimentações, como para testes de substâncias 

patogênicas ou de poder curativo/preventivo no nível tecidual. Mesmo sabendo que o primata 

não humano mais estudado é o macaco Rhesus (macaca mulatta), outros espécimes como 

Alouatta belzebul e o Sapajus libidinosos, podem vir a serem novas alternativas de estudo para 

as áreas biomédicas. Desta forma, os estudos morfológicos das estruturas macroscópicas do 

encéfalo de primatas não humanos têm como função principal enriquecer o conhecimento nesta 

área de pesquisa, proporcionando a aproximação da anatomia cerebral e a fisiologia de humanos 

usando ferramentas como ressonância magnética, tomografias e pesquisa de experimentação na 

área descritiva anatômica.  

Em relação vascularização encefálica, observou-se em Alouatta belzebul a presença de 

dois circuitos arteriais: o vértebro-basilar e o carotídeo, se assemelham ao encontrados em 

outros primatas não humanos e humano, onde ocorre uma anastomose de artérias e formam o 

circuito fechado que supre o encéfalo. Neste contexto podemos concluir que, o Alouatta 

belzebul apresenta um modelo de suprimento sanguíneo complexo e considerado eficiente para 

o exercício da função, sendo que o aporte sanguíneo dependente do círculo arterial mostra 

constância de fluxo sanguíneo e sem anomalias, sugerindo esta espécie como modelo 

experimental para tratamentos de distúrbios vasculares, contribuindo na intervenção de médicos 

veterinários durante procedimento clínicos e cirúrgicos em outros primatas. 

No estudo macroscópico dos seios venosos da dura-máter de Alouatta belzebul, foram 

observados nove seios, sendo eles: seio sagital dorsal, seio sagital ventral, seio transverso, seio 

reto, seio sigmoide, seio temporal, seio parietal, seio cavernoso e o seio basilar. Estes são 

semelhantes ao encontrado em outros primatas não humanos e no Homo. Neste contexto a 
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morfologia dos seios venosos pode auxiliar intervenções clínicas e cirúrgicas em outros animais 

silvestres a fim de contribuir em procedimentos mais específicos interligados com o sistema 

nervoso central. 

 Por fim, este trabalho teve grande importância anatômica para a área da medicina 

veterinária de animais silvestres, pois serve de auxílio para a clínica cirúrgica assim como 

informações no campo da neurociência e neuroanatomia comparada, no intuído de fornecer 

mais conhecimentos e compreensão das estruturas cerebrais e sua função. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



113 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

  



114 

 

ANEXO 1 -  Artigo publicado no periódico “Pesquisa Veterinária Brasileira” 
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ANEXO 2 – Artigo publicado no periódico “Anatomia, Histologia, Embryologia” 
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ANEXO 3 – Comitê de ética 
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ANEXO 4 – Ofício ARC/NAT 002/2015 
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ANEXO 5 – Ofício ARC/NAT 009/2015 
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ANEXO 6 – Ofício ARC/NAT 012/2015 
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