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RESUMO 

 
Os primatas da espécie Alouatta belzebul (A. belzebul) conhecidos popularmente por 
guaribas de mãos vermelhas ou bugio de mãos ruivas são endêmicos do Brasil, 
pertencem a família Atelidae e são classificados como Primatas do Novo Mundo (PNM). 
São animais de grande porte, hábitos diurnos, movimentos lentos e locomoção 
quadrúpede. Apresentam dimorfismo sexual, cauda preênsil e o osso hióide bastante 
pronunciado. O conhecimento da anatomia de qualquer animal silvestre é de fundamental 
importância para sua preservação e proteção. Neste contexto o presente estudo objetivou 
descrever a morfologia do sistema reprodutor feminino de A. belzebul. Foram utilizados 
6 espécimes de A. belzebul, fêmeas, adultas e livres de lesões que foram cedidos pelo 
Projeto de Salvamento e Aproveitamento Científico da Fauna – UHE Belo Monte. A 
morfologia macroscópica do sistema reprodutor feminino de A. belzebul é semelhante ao 
encontrado em primatas humanos e em alguns primatas não humanos. O útero é simples 
com fundo globoso, as tubas uterinas são finas e curvilíneas, os ovários são ovoides com 
superfície lisa, a vagina apresenta-se como um tubo muscular longo de paredes finas, 
onde observou-se na região vestibular o orifício externo da uretra marcado por uma papila 
uretral bilobada e na região vulvar em sua porção caudal um clítoris bem desenvolvido. 
A análise histológica dos ovários em região de córtex evidenciou-se folículos em 
diferentes estágios de desenvolvimento. Nas tubas uterinas evidenciou-se uma camada 
mucosa, uma muscular e outra serosa. No útero observou-se que o miométrio era 
altamente vascularizado, organizado em feixes de fibras musculares lisas dispostas 
aleatoriamente. No que concerne a vagina verificou-se em região de mucosa vaginal,  
extrato basal composto por epitélio estratificado pavimentoso não queratinizado atrófico. 
As descrições morfológicas fornecem informações importantes relativos à anatomia 
macroscópica e microscópica do sistema reprodutor feminino desta espécie de forma 
inédita. 
 
Palavras-chave: bugio, morfologia, órgãos genitais femininos, primatas. 
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ABSTRACT 

 

The Alouatta belzebul (A. belzebul) primates popularly known as red-handled howler 
monkeys are endemic to Brazil, belong to the Atelidae family and are classified as New 
World Primates (PNM). They are large animals, diurnal habits, slow movements and 
quadrupedal locomotion. They have sexual dimorphism, prehensile tail and very 
pronounced hyoid bone. Knowledge of the anatomy of any wild animal is of fundamental 
importance for its preservation and protection. In this context the present study aimed to 
describe the morphology of the female reproductive system of A. belzebul. We used 6 
specimens of A. belzebul, female, adult and free of lesions that were provided by the Belo 
Monte HPP Rescue and Scientific Utilization Project. The macroscopic morphology of the 
female reproductive system of A. belzebul is similar to that found in human primates and 
some nonhuman primates. The uterus is simple with a globular fundus, the uterine tubes 
are thin and curvilinear, the ovaries are ovoid with a smooth surface, the vagina presents 
as a long thin-walled muscular tube where the external orifice of the marked urethra was 
observed in the vestibular region by a bilobed urethral papilla and in the vulvar region in 
its caudal portion a well-developed clitoris. Histological analysis of the ovaries in the cortex 
region showed follicles at different stages of development. Already in the fallopian tubes 
showed a mucous layer, a muscular and another serous. In the uterus, the myometrium 
was highly vascularized, arranged in randomly arranged bundles of smooth muscle fibers. 
Regarding the vagina, it was found in the region of vaginal mucosa basal extract 
composed of atrophic non-keratinized stratified squamous epithelium. The morphological 
descriptions provide important information regarding the macroscopic and microscopic 
anatomy of the female reproductive system of this species in an unprecedented way. 
 

Key words: bugio, morphology, female genital organisms, primates
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INTRODUÇÃO GERAL 

 

A ordem dos Primatas compreende os humanos e primatas não humanos. Os 

membros desta ordem pertencem ao reino Animalia, filo Chordata, classe Mammalia 

e sempre despertaram a curiosidade por possuírem alto grau de semelhança 

anatômica e fisiológica com a espécie humana. Contém ao todo 16 famílias, 77 

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

Prosimii e Antropoidea (NUNES; CATÃO-DIAS, 2014; RYLANDS; MITTERMEIER, 

2014). 

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 africano (GUIMARÃES, 2007; ALFARO et al., 2015; SILVA et.al, 2017).  

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

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 superior (BICCA MARQUES, 2006). 

O Brasil é o país com o maior número de espécies de primatas não 

humanos. De acordo com uma lista taxonômica utilizada no Processo de Avaliação 

do Estado de Conservação de Primatas Brasileiros entre os anos de 2009 a 2013, 

existem 139 espécies e subespécies de PNM (CPB; ICMBIO; MMA,2013). 

Os PNM estão divididos nas famílias Callitrichidae, Cebidae, Aotidae, 

Pithecidae e Ateliade. Juntamente com Ateles, Lagothrix, Brachyteles e Oreonax os 

primatas do gênero Alouatta são classificados como PNM, pertencentes a família 

Atelidae e são conhecidos popularmente como bugios ou guaribas (GOUVEIA et al., 

2014).   

Segundo Cortez-Ortiz, Rylands & Mittermeier (2015), atualmente o gênero 

Alouatta é formado por 12 espécies, sendo: A.arctoidea, A. belzebul, A. caraya, A. 

discolor,  A. guariba, A. macconnelli, A. nigerrima, A. palliata, A. pigra,  A. sara e A. 
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seniculus e A. ululata. É o gênero que possui a maior distribuição geográfica, 

ocorrendo desde o sul do estado de Veracruz no México até o norte da Argentina.  

A espécie A. 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 Atlântica. É encontrado no Brasil amazônico e regiões 

circundantes, incluindo os estados do Norte do Brasil (sul do Amapá, Pará e 

Tocantins) e estados do Nordeste (Alagoas, Maranhão, Paraíba e Pernambuco) 

conforme o que demonstra a (Fig 1) (NASCIMENTO et al., 2008; IUCN, 2016). 

 

Figura 1: Distribuição original da espécie A. belzebul no território brasileiro 

 

 

Figura1: Fonte:http://www.icmbio.gov.br/portal/faunabrasileira/estado-de conservacao/7171mamiferos-
alouatta-belzebul-guariba-de-maos-ruivas 
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De acordo com a classificação da Lista Vermelha da Fauna Brasileira 

ameaçada de extinção atualizada em 2018, a espécie A. belzebul é categorizada 

como vulnerável. Uma espécie está vulnerável quando as evidências disponíveis 

indicam que enfrenta um risco elevado de extinção na natureza em um futuro bem 

próximo, a menos que as circunstâncias que ameaçam a sua sobrevivência e 

reprodução melhorem.  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 (IUCN, 2016; ICMBio, 2018). 

Apesar de serem categorizados como primatas ecologicamente flexíveis 

devido à sua ampla distribuição geográfica e a diversidade de habitats em que são 

encontrados, os primatas desta espécie enfrentam sérias ameaças de extinção em 

toda a sua distribuição (CARVALHO et al., 2014; FIALHO et al., 2014). 

Além dos predadores naturais, em geral, as populações do gênero ainda são 

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

de empreendimentos hidrelétricos que provocam a fragmentação e isolamento das 

populações (ICMBio, 2018; FIALHO et.al, 2014). 

Os membros do gênero Alouatta interagem com vários vertebrados em toda 

a sua distribuição, incluindo aves e mamíferos, particularmente macacos-prego, 

macacos-aranha e quatis. Muitas dessas interações ocorrem em árvores frutíferas e 

são, em geral, pacíficas, embora haja relatos de comportamento agressivo desta 

espécie com quatis e pássaros. Eles são alvo de múltiplos predadores como grandes 

felinos e harpias, que são os predadores naturais predominantes deste táxon primata, 

e há, ainda, relatos crescentes de predação por cães e coiotes, que poderiam ter 

efeitos negativos sobre as populações ameaçadas de macacos bugios em paisagens 

fragmentadas (CRISTÓBAL; URBANI; ASENSIO, 2015).  

Os primatas da espécie A. belzebul são considerados macacos de grande 

porte. Possuem a coloração do corpo preta, sendo pés, mãos e a parte distal da cauda 

de cor avermelhada. A área avermelhada pode variar em extensão e alguns 

exemplares podem apresentar essa coloração de pêlo em outras regiões do corpo. 

Nos machos é evidenciado uma barba preta conforme demonstrado na Fig 2. (FEIJÓ; 

LANGGUTH, 2013). 
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Figura 2: Espécime adulto macho de A. belzebul 

 

Figura 2:Fonte:http://www.icmbio.gov.br/portal/faunabrasileira/estado-de-conservacao/71mamiferos-
alouattabelzebul-guariba-de-maos-ruivas 
 

Estes primatas são animais de hábitos diurnos que descansam 

aproximadamente 2/3 do seu período diurno de atividade. Tal situação é explicada 

como uma estratégia comportamental para poupar energia, especialmente quando os 

recursos alimentares são escassos e pobres energeticamente (GOUVEIA et al., 

2014). 

Pesquisas realizadas com animais silvestres são extremamente 

importantes e o Brasil apresenta o maior número de espécies de PNM, sendo um 

importante local para estudos destes animais. No entanto, numerosas espécies 

desapareceram das matas brasileiras e outras se aproximam rapidamente da 

extinção. A interação de áreas como a ecologia e a morfologia e a necessidade de 

preservação das espécies silvestres despertam o interesse por um maior 

conhecimento anatômico e clínico em relação às espécies da nossa fauna 

(PARANAÍBA et al., 2016). 

Embora os esforços de pesquisas tenham acumulado informações para cada 

espécie de Alouatta, ainda existe uma carência de dados para muitas localidades 

geográficas, regiões e países onde o gênero está presente. O exame do banco de 
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dados do PrimateLit revelou a existência de 1.318 artigos publicados para o gênero e 

destes artigos menos de 10% fazem referência a espécie estudada na presente 

pesquisa, conforme mostra a Fig 3 (ESTRADA, 2015). 

 

Figura 3: Literatura científica sobre as espécies de Alouatta de acordo com a banco de dados 

bibliográficos em primatologia PrimateLit. 

 

Figura 3: Fonte  https://www.researchgate.net/publication/270904810 

 

Estudos sobre a anatomia de primatas do novo mundo, são raros e muitas 

vezes não atuais. Como mencionado na figura anterior o conhecimento da anatomia 

do gênero Alouatta, não é tão extenso como o de outros primatas, sendo isso ainda 

mais evidente na espécie A. belzebul, talvez por ser endêmica do Brasil.  Diante disto 

fica evidente que o conhecimento da anatomia de qualquer animal silvestre é de 

fundamental importância para sua preservação e proteção. Além disto, muitas destas 

espécies, principalmente de primatas, apresentam características tanto 

comportamentais, quanto fisiológicas e morfológicas muito similares as de seres 

humanos. 

Sabendo-se que o conhecimento gerado a partir de estudos específicos à 

morfologia dos órgãos do sistema reprodutor de uma espécie é fundamental para o 

planejamento e estruturação dos mecanismos de sua preservação, considera-se 

oportuna a realização desta pesquisa, que teve por objetivos estudar descrever a 

morfologia do sistema reprodutor feminino de A. belzebul, além de estabelecer 

parâmetros morfológicos comparativos com outros primatas. 

https://www.researchgate.net/publication/270904810
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ANATOMIA DO SISTEMA REPRODUTOR FEMININO DE Alouatta belzebul 
(Linnaeus, 1766) 

1- INTRODUÇÃO  

 

Os primatas da espécie A. belzebul são conhecidos popularmente por 

guaribas de mãos vermelhas ou bugio de mãos ruivas e exibem características que 

permitem fácil identificação, como a cauda preênsil com uma mancha na superfície 

inferior da ponta e o osso hióide bastante pronunciado, com o qual executam um 

rugido (vocalização característica) que pode ser ouvido a vários quilômetros de 

distância e está associado a características de defesa de grupos e territorialidade 

(TERRA et al., 2018). 

São animais de hábitos diurnos, de comportamento geralmente discreto, com 

movimentos lentos, classificados como generalistas herbívoros e em sua grande 

maioria apresentam locomoção quadrúpede. Apresentam dimorfismo sexual, 

determinado pelo tamanho do corpo e dentes caninos, pela cor da pelagem e 

desenvolvimento do osso hióide. Os machos adultos pesam entre 5 kg e 9 kg, 

enquanto fêmeas adultas pesam entre 3,8 kg e 7 kg. O comprimento total entre a 

cabeça e o corpo varia entre 42 cm e 63 cm, e o comprimento de sua cauda entre 

48,5 cm e 69 cm (GOUVEIA et al., 2014; STEINBERG; NIEVES; MUDRY, 2014). 

A espécie A. belzebul diferencia-se das outras espécies de primatas pela 

caixa encefálica achatada, forame magno direcionado para trás, osso hióide 

especializado e mandíbula com o ramo vertical largo e alto. Além disso, são grandes 

comedores de folhas das comunidades de primatas da América do Sul e seus dentes 

molares são particularmente adaptados para mastigar as folhas por meio de 

cisalhamento. Devido aos seus hábitos alimentares, são importantes dispersores de 

sementes exercendo desta forma inegável importância na distribuição de espécie de 

plantas e regeneração de florestas tropicais (FEIJÓ; LANGGUTH, 2013; ESTRADA, 

2015; TERRA et al., 2018). 

São animais poligâmicos que vivem em grupos sociais com um macho líder, 

várias fêmeas e suas crias de diferentes idades e sexos, mas outros machos adultos 

podem ser encontrados no grupo. O tamanho do grupo varia de acordo com a espécie 

ou com a qualidade do ambiente. Não apresentam sazonalidade reprodutiva, apenas 

períodos em que há maior concentração de nascimentos, sendo estes períodos 

reportados em diversos momentos ao longo do ano. As fêmeas parem um único filhote 
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após uma gestação de 184 -194 dias com intervalo entre os partos podendo variar de 

11 a 22,5 meses.. Normalmente atingem a maturação sexual entre 26-36 meses 

(fêmeas) e entre 36-40 meses (machos) (VERONA; PISSINATTI, 2014). 

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 reprodução. 

O conhecimento aprimorado da  anatomia e, em particular, do sistema reprodutivo 

pode representar um fator importante para a preservação, proteção e compreensão 

da evolução dos primatas neotropicais (AMADO et al., 2011; LEONEL et al., 2013; 

MAYOR; BOWLER; LÓPEZ-PLANA, 2013; SILVA et al., 2016). 

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 microscópica a complementa, 

uma vez que aborda a organização e função dos tecidos. A informação morfológica 

sobre o sistema reprodutivo permite a compreensão de aspectos ecológicos e 

comportamentais de diferentes espécies, bem como apoia o desenvolvimento de 

estratégias conservacionistas (TEIXEIRA et al., 2015; LIMA et al., 2016; LOPES et 

al.,2016). 

Inicialmente cabe salientar que o sistema reprodutor feminino humano (ou 

sistema genital feminino), assim como o masculino pode ser dividido em órgãos 

internos e externos. Os órgãos genitais femininos internos são a vagina, o útero, os 

ovários e as tubas uterinas. O termo vulva, ou pudendo, refere-se aos órgãos 

femininos externos. Seus componentes são o monte púbico, os lábios maiores, os 

lábios menores, o clitóris e o bulbo do vestíbulo (DANGELO; FATTINI, 2007). 

De maneira geral tal sistema está vinculado a produção de gametas femininos, 

fecundação, nidação, desenvolvimento e manutenção do embrião e depois o feto, até 

o momento da sua expulsão, quando apto para desempenhar suas funções vitais fora 

do organismo materno. Também possui a função de produzir hormônios sexuais que 

regulam e influenciam as funções de outros órgãos do corpo (JUNQUEIRA; 

CARNEIRO; ABRAHAMSOHN, 2017). 

Acredita-se que existem algumas variações dos órgãos genitais femininos 

entre as espécies e diferentes gêneros de primatas, no entanto não existem estudos 

que descrevem anatomicamente os órgãos reprodutores femininos de A. belzebul. O 
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modelo de primata humano será utilizado como base para devidas comparações 

anatômicas neste estudo, entre outros. Diante disto justifica-se a realização deste 

estudo, que teve por objetivos descrever a morfologia do sistema reprodutor feminino 

de A. belzebul, além de estabelecer parâmetros morfológicos comparativos com 

outros primatas. 

2- MATERIAIS E MÉTODOS 
 

2.1 Amostragem 
 

Foram utilizados 6 espécimes de A. belzebul, fêmeas, adultas e livres de 

lesões. Estes animais foram cedidos pelo Projeto de Salvamento e Aproveitamento 

Científico da Fauna (PSACF) – UHE Belo Monte no estado do Pará (PA), segundo os 

ofícios nº 002-2015 – ARC/NAT, nº 009-2015 – ARC/NAT e nº 012-2015 – ARC/NAT, 

regidos pelo processo do IBAMA n° 02001.001848/2006-75. Os animais vieram a óbito 

no Centro de Triagem de Animais Silvestres do empreendimento, foram congelados e 

posteriormente doados para a Universidade Federal de Goiás – Regional Jataí. O 

projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Experimentação Animal (CEUA) com 

protocolo n°37/2018 (ANEXO 1). 

 

2.2 Anatomia Macroscópica  
 

Foram utilizados 6 espécimes fêmeas de A. belzebul. Os animais foram 

previamente fixados, com perfusão de solução aquosa de formol a 10% através da 

artéria carótida comum direita, abordada por incisão cervical mediana ventral. Após 

os procedimentos descritos, os espécimes foram mergulhados em recipientes 

contendo também solução aquosa de formol a 10% e mantidos submersos em tanque 

fechado e opaco para a dissecação. 

Para acessar os órgãos de interesse foi realizada uma incisão na linha 

mediana ventral para abertura da cavidade abdominal rebatendo-se a pele e outras 

camadas de tecidos daquela parede, facilitando o acesso aos órgãos genitais. Em 

seguida a cavidade pélvica foi aberta na região da sínfise pélvica e realizada a total 

remoção dos órgãos genitais, para que seus componentes pudessem ser analisados 

e descritos individualmente.  
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A mensuração dos ovários foi realizada com auxílio de um paquímetro  

(Mitutoyo ®). As medidas objetivaram a verificação de largura, comprimento e altura. 

A largura foi mensurada da face lateral até a face medial), o comprimento (da 

extremidade tubária à extremidade uterina) e altura (da margem mesovárica à 

margem livre). No que concerne as tubas uterinas mensurou-se o comprimento, do 

óstio abdominal ao óstio uterino. O comprimento do útero foi mensurado a partir do 

fundo até a junção com a vagina e por fim foi mensurado o comprimento da vagina, a 

partir do vestíbulo até a junção com o útero (VERAS, MIGLINO, SILVA; 2007). 

Foi realizado o registro fotográfica do material estudado para melhor 

compreensão de suas estruturas por meio da utilização de câmera fotográfica do 

celular Iphone XR (12 Megapixel). 

 Os dados obtidos apartir da mensuração das partes do sistema reprodutor 

feminino foram tabulados e então calculou-se a média e desvio padrão.Estes dados 

foram comparados com os padrões descritos para a espécie humana, outros gêneros 

de primatas não-humanos e mamíferos disponíveis na literatura, elucidando as 

possíveis semelhanças e/ou diferenças entre os órgãos do sistema reprodutor 

feminino de humanos, do A. belzebul e de outras espécies e gêneros.  

A denominação das estruturas foi baseada na Nomina Anatômica Veterinária 

Internacional de 2017. 

 

2.3 Anatomia Microscópica 
 

Para a análise microscópica foram utilizadas amostras dos órgãos genitais de 

3 espécimes. As amostras foram processadas com o uso de técnicas histológicas de 

rotina e coradas com Hematoxilina e Eosina (HE), sendo os cortes analisados em 

microscópios ópticos.  

A principio o material foi desidratado em álcool etílico, por meio de banhos 

em concentrações progressivas (70%, 80%, 95%, e 100%), permanecendo 

aproximadamente uma hora em cada concentração, com a finalidade de retirar a 

água do tecido, permanecendo aproximadamente uma hora em cada concentração. 

Em seguida, foram diafanizadas em diferentes banhos de xilol. O material passou 

por 3 banhos de xilol (I, II e III), renovados de 6 em 6 horas. A retirada do álcool 

das peças permite que a parafina possa penetrar nos tecidos. Após a diafanização 

ocorreu a impregnação pela parafina. As peças foram imersas em parafina 
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histológica líquida a temperatura de 60ºC, durante 45 minutos, havendo a passagem 

em três banhos de parafina sucessivos. Em seguida, os blocos de parafina com as 

amostras em seu interior foram confeccionados em moldes padronizados, e após 

resfriamento, foi realizado o corte dos tecidos em micrótomo. Os blocos obtidos foram 

cortados em micrótomo automático EasyPath modelo EP-31-20093 com cortes de 5 

micrômetros para a obtenção das lâminas. Posteriormente deixou-se em estufa 

(entre 50°C e 60°C), onde o excesso de parafina escorreu e esta aderiu-se ao 

corte e à lâmina. Para finalizar as peças foram reidratadas e coradas com coloração 

de rotina pela Hematoxilina-Eosina para análise histológica. As fotomicrografias para 

documentação foram obtidas em microscópio óptico Nikon  E-100 com câmera interna 

acoplada.  

3- RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 – Estudo Macroscópico 

O sistema reprodutor feminino da espécie A. belzebul é composto por órgãos 

internos constituídos por um par de ovários, um par de tubas uterinas, útero, vagina e 

a vulva como órgão externo, conforme evidenciado na (Fig 4). 

 

Figura 4: Imagem fotográfica da vista ventral dos órgãos reprodutores femininos de A. belzebul.                
1. Ovários 2. Útero. 3. Vagina. 4. Vulva 5. Bexiga Seta branca. Tubas Uterinas. Barra 1 cm  



13 

 

Em A. belzebul os ovários apresentam formato ovoide e estão fixadas as tubas 

uterinas, bilateralmente ao útero e situado na fossa ovárica. Cada ovário apresenta 

uma face medial e outra lateral, uma extremidade tubária e outra uterina e uma borda 

livre e outra mesovariana. As medidas do comprimento dos ovários variaram de 0,6 a 

1,4 cm. A largura variou de 0,5 a 1,1 cm e sua altura de 0,5 a 1,0 cm, conforme indica 

a Tabela 1.  

Tabela 1- Dados métricos (cm) dos ovários direito e esquerdo de A. belzebul 

Ovário Esquerdo Ovário Direito 

Animal Comprimento Largura Altura Comprimento Largura Altura 

01 1,3 0,9 1,0 1,0 0,8 1,0 

02 0,9 0,6 0,6 0,7 0,5 0,6 

03 1,4 1,1 1,0 1,2 1,0 0,9 

04 0,7 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 

05 1,0 0,6 0,7 0,9 0,6 0,6 

06 1,2 1,0 0,9 1,1 0,8 0,9 

Média 1,08 0,80 0,80 0,91 0,70 0,75 

DP 0,26 0,22 0,18 0,23 0,20 0,20 

*DP = Desvio Padrão 
Fonte: Elaborada pelos próprios autores 

 

Após as mensurações observou-se discreta variação de dimensão entre os 

ovários quando comparados entre si, sendo os ovários esquerdos maiores em todas 

as amostras estudadas, corroborando  com os achados de Branco et al. (2010) na 

espécie S. sciureus, de Monteiro et al. (2012) na espécie S. midas e em S. libidinosus 

descrita por Lima et al. (2014). De acordo com Monteiro et al. (2012) os ovários 

maiores são mais ativos do que os outros e portanto com muitos folículos em 

crescimento. 

O formato dos ovários é variável nas diferentes espécies. A descrição da 

forma dos ovários de A. belzebul como estruturas ovoides se assemelha a 

descrição de Mayor; Bowler; López‐Plana (2013), que examinaram características de 

órgãos genitais em fêmeas de Cacajao calvus ucayalii, mas diverge da descrição 

feita para espécies do mesmo gênero como A. guariba clamitans descrita por 

Veras, Miglino e Silva (2007), A. caraya descrita por Claver; Von Lawzewitsch, 

Colillas (1984), S. sciureus descrita por Branco et al. (2010) e S. midas descrita por 

Monteiro et al. (2012) que caracterizaram os ovários como alongados e elipsoides. 

Os ovários de S. libidinosus são pareados, compactos, tem uma superfície 

lisa e forma comparável ao ovários de primatas humanos, que são fusiformes durante 
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a infância e na fase adulta assumem uma forma de amêndoa,  medindo 

aproximadamente 3 cm de comprimento, 1,5 cm de largura e 1 cm de espessura, 

sendo encontrados na parede posterior do abdômen, próximos as extremidades dos 

cornos uterinos (LIMA et al., 2014; MOORE, 2014). A forma fusiforme dos ovários 

também é encontrada em três espécies do gênero Leontopithecus descritas por 

Pissinatti et al. (2008). 

Lateralmente aos ovários abrem-se as tubas uterinas, uma de cada lado em 

direção ao útero. Em A. belzebul são tubos musculares finos e curvilíneos (Fig 4), 

sendo impossível distinguir com evidência infundíbulo, ampola e istmo, bem como as 

fímbrias ovarianas.  

Estes achados corroboram com o estudo de Veras, Miglino e Silva (2007), que 

também não evidenciaram infundíbulo, ampola e istmo macroscopicamente, no 

entanto classificaram as fimbrias que margeiam o infundíbulo como longas em A. 

guariba clamitans. Em S.midas as tubas uterinas foram descritas como convolutas, 

envolvendo os ovários e macroscopicamente também não foi evidenciado ampola e 

istmo, mais foi possível observar o infundíbulo com fímbrias longas (MONTEIRO et al., 

2012). 

A mensuração das tubas uterinas em A. belzebul mostrou comprimento médio 

de 2,13 cm para a esquerda e 2,11 cm para a tuba direita conforme a tabela 2. 

 

Tabela 2- Dados métricos (cm) das tubas uterinas direita e esquerda de A.belzebul 

                                                 Tuba Esquerda                          Tuba Direita 

Animal Comprimento Comprimento 

01 2,4 2,5 

02 2,0 2,1 

03 2,6 2,3 

04 1,8 1,6 

05 1,9 2,0 

06 2,1 2,2 

Média 2,13 2,11 

DP 0,30 0,30 

*DP = Desvio Padrão 
Fonte: Elaborada pelos próprios autores 

 

Em S. libidinosus, as tubas uterinas foram descritas como enroladas em 

animais adultos e reta em jovens. As mensurações também revelaram que as tubas 

uterinas dos jovens eram maiores do que nos adultos com tamanho em média de 2,16 

cm para as tubas uterinas direitas de adultas enquanto as fêmeas jovens, tinham um 
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comprimento médio de 3,10 cm. As tubas uterinas esquerdas de fêmeas, adultas e 

jovens apresentaram um comprimento médio de 2,26 e 3,85 cm, respectivamente. 

(LIMA, et.al, 2014). Em fêmeas adultas da espécie S. midas observou-se que as tubas 

uterinas eram maiores, com média de 3,5 cm para a tuba direita e 3,6 cm para a 

esquerda (MONTEIRO et al., 2012). Nos gêneros Callithrix, Saimiri e Lagothrix, as 

tubas apresentaram-se retilíneas sem distinção macroscópica de suas regiões 

diferindo do grupo dos Platyrrhini e outros Calitricídeos, como os Leontopithecus, que 

apresentam tubas uterinas convolutas (PISSINATTI et al, 2008). 

Em primatas humanos, a tuba uterina é um tubo musculomembranoso linear 

com cerca de 12 cm de comprimento, além disso são estruturas tortuosas 

bilaterais que se estendem da região do ovário para o útero e transportam óvulos 

e espermatozoides (JUNQUEIRA; CARNEIRO; ABRAHAMSOHN, 2017). 

O útero de A. belzebul (Fig 4), apresenta formato de pera invertida, é simples 

com fundo globoso e uma cérvix que se projeta na região inferior no canal vaginal. 

Devido ao grande desenvolvimento do ceco, um grande saco de fundo cego que 

funciona como uma câmara de fermentação na espécie, por conta da sua alimentação 

folívora, o útero está ligeiramente deslocado para o lado esquerdo. As medidas do 

comprimento do útero entre as espécies variaram de 3,1 a 4,8 cm, conforme a Tabela 

3. 

 

Tabela 3- Dados métricos (cm) do útero de A. belzebul 

 Útero 

Animal Comprimento 

01 4,8 
02 4,4 

03 3,7 
04 3,1 

05 3,4 
06 3,6 

Média 3,83 

DP 0,64 
*DP = Desvio Padrão 
Fonte: Elaborada pelos próprios autores 

 
Na espécie A. belzebul o útero é do tipo simples, semelhante a da maioria dos 

primatas, com exceção dos prossímios, que na maior parte do grupo, possuem dois 

cornos uterinos curtos. Todos os primatas da subordem Anthropoidea (Catarrhini e 

Platyrrhini) possuem um corpo uterino simples, com cornos uterinos ausentes, o qual 
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é denominado de útero simples, com exceção em alguns sagüis (Callithrix sp) onde 

nota-se uma sutil separação da extremidade superior por um chanfro mediano. Os 

primatas que possuem o útero bicorno têm um maior número de filhotes por parto. 

Enquanto os que possuem o útero do tipo simples, têm normalmente apenas um 

filhote por parto (ANKEL-SIMONS, 2003; SOUZA et al., 2016). 

O tamanho do útero também apresenta ampla variabilidade nas diferentes 

espécies. Em A. belzebul mensurou-se 3,83 cm de média entre o fundo até o cérvix.  

Semelhante a estes achados temos os resultados encontrados na M. mulatta  onde o 

comprimento total do útero nas fêmeas nulíparas teve média de 4,12 cm nas 

primíparas 4,32 cm e nas pluríparas 5,14 cm (SOUZA et al., 2016).  Em contra partida 

na espécie S.midas o tamanho do útero é proporcionalmente pequeno, medindo 

aproximadamente 1,4 cm. (MONTEIRO et al., 2012).  

Esta variação pode ser grande mesmo em espécies do mesmo gênero, como 

é o caso do gênero Saimiri. Na espécie S. sciureus a distância do fundo até o orifício 

externo varia de 1,5 a 2,8 cm, entretanto em S. Collinsi está mesma distância chega 

na média de 6,3 cm (LOPES et al, 2016). Atestando esta diferença de tamanhos do 

útero em espécies do mesmo genero temos o exemplo de A. guariba clamitans que 

apresenta comprimento médio do útero de 2,8 cm, (VERAS, MIGLINO, SILVA, 2007 ) 

sendo mais semelhante ao útero de uma espécie de outro genero o S. libidinosus que 

apresenta 2,36 cm de média (LIMA, et.al, 2014) do que em A. belzebul que faz parte 

do mesmo gênero. 

A maioria das espécies domésticas apresenta útero bicorno, com um corpo e 

dois cornos proeminentes e uma única  cérvix. Em alguns mamíferos como marsupiais 

e roedores, o útero é classificado como duplo por apresentar-se completamente 

separado (DYCE, 2010).  

Em primatas humanos o útero é o local de implantação do concepto, e sofre 

alterações durante o ciclo menstrual e reprodutivo. É um orgão muscular e cavitário 

responsável pela implantação e desenvolvimento do embrião, passando pela fase de 

feto, até o nascimento. Superiormente continua-se com as tubas uterinas e 

inferiormente continua-se com a vagina.  

Corroborando com a descrição da maioria das espécies de PNM a vagina de 

A. belzebul foi descrita como um canal longo, achatado dorsoventralmente, 

fazendo comunicação com o vestíbulo caudalmente e com a cérvix cranialmente. No 

entanto não foi evidenciado com clareza pregas na mucosa vaginal, diferentemente 
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do que foi descrito por Lima et al. (2014) em S.libidinosus, onde macroscopicamente, 

dobras longitudinais foram visualizados na mucosa do canal vaginal. Em A. guariba 

clamitans descrita por Veras; Miglino; Silva (2007) e em S. sciureus  descrita por 

Branco et al., (2010), a dissecação da vagina revelou uma mucosa com pregas 

longitudinais em toda a sua extensão, porém nos Leontopithecus descrita por 

Pissinatti et al. (2008) a mucosa vaginal apresenta um pregueamento disposto 

transversalmente por toda sua extensão. 

Em A. belzebul mensurou-se a partir do vestíbulo até a junção com o útero    

3,8 cm em média de comprimento da vagina, bem próximo ao encontrado por Veras; 

Miglino; Silva (2007) em A. guariba clamitans, que apresentou 3,35 cm. No entanto 

em S. midas descrita por Monteiro et al. (2012) a vagina tinha um comprimento médio 

de 2,6 cm, em S. libidinosus descrita por Lima et al. (2014) 2,13 cm e em S sciureus, 

descrita por Branco et al. (2010) 1,3 cm. Em humanos a vagina apresenta de 7 a 9 cm 

de comprimento com espessura média de 3mm (DANGELO; FATTINI, 2007). 

Em humanos a vagina é o órgão do aparelho reprodutor feminino que 

antecede a vulva (abertura externa), caracterizando-se por um espaço tubular 

fibromuscular recoberta por uma mucosa pregueada. Ela que faz a comunicação 

entre a vulva e o útero. Suas principais funções são: dar saída ao fluxo menstrual, 

receber o pênis durante o ato sexual e formar o canal do parto. Sua parede é 

composta por três camadas: mucosa, muscular e adventícia (VAN DE GRAAFF, 

2003). 

O vestíbulo é como um canal muscular longo e interno que comunica a vagina 

com a vulva. No entanto, alguns autores que descreveram o aparelho genital feminino 

de primatas consideraram esse segmento do trato genital como uma porção da vagina  

(ANKEL-SIMONS, 2003; MONTEIRO et.al, 2012; LIMA et.al, 2014). 

As configurações da terminação da vagina variam muito entre os Platyrrhini. 

Na maioria dos primatas o orifício uretral apresenta-se situado em uma papila distinta 

no vestíbulo vaginal, no entanto a uretra feminina do A.belzebul tem origem no trígono 

vesical e desemboca no vestíbulo da vagina criando uma papila bilobada, conforme o 

que pode ser evidenciado na seta preta da imagem abaixo (Fig 5). 
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Figura 5: Imagem fotográfica da vista ventral dos órgãos reprodutores femininos de A. belzebul 
evidenciando: 1: Útero; 2: Vagina; 3: Ovários; Seta preta – papila uretral bilobada. Barra: 1 cm 

 

 Estes mesmos resultados foram encontrados por Veras, Miglino e Silva (2007) 

que verificou que em fêmeas de A. guariba clamitans o óstio externo da uretra abre-

se na parede ventral da vagina em uma papila distinta, proeminente e bilobada, no 

entanto esta abertura ocorre na região medial da vagina (acima do vestíbulo), 

diferentemente do que foi encontrado no nosso estudo onde a abertura se dá na região 

vestibular da vagina. Lima et al. (2016), em seu estudo sobre o sistema reprodutor 

feminino da espécie S. libidinosus constatou uma uretra bastante curta com origem 

no trígono vesical, que também desembocava no vestíbulo da vagina, no entanto por 

meio do óstio uretral externo, entretanto, Pissinatti et al. (2008) relatou que em 

Leontopithecus a uretra surge no terço final da vagina, como um tubo muscular 

percorrendo a parede ventral, abrindo-se como um óstio no lúmen vaginal.  

Dyce et al. (2010), afirmam que em alguns animais, como na vaca e na porca 

a uretra abre-se junto com o divertículo suburetral, em outros, como a cadela, em um 

tubérculo. Em primatas humanos medianamente no vestíbulo da vagina, situam-se 
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duas aberturas: óstio externo da uretra e o óstio da vagina. O orifício uretral externo 

ou meato está situado a frente do orifício da vagina, 2,5 cm abaixo do clítoris (MOORE, 

2014). 

No primata humano a uretra masculina se diferencia da feminina em relação ao 

seu comprimento, sendo a feminina menor medindo cerca de 4 cm, e a masculina 

maior e variando seu comprimento entre 17,5 a 20 cm, sofrendo denominações 

específicas devido ao órgão que atravessa. No sexo masculino, a uretra dá passagem 

ao esperma durante a ejaculação e, no sexo feminino, é um órgão exclusivamente do 

aparelho urinário. A uretra feminina ocorre caudalmente no assoalho pélvico, abaixo 

do trato reprodutor. Ela passa de forma oblíqua pela parede vaginal para abrir-se 

superiormente na junção da vagina e vestíbulo (MOORE, 2014; GARDNER, GRAY, 

RAHILLY, 2013; LIMA et al. 2016). 

Em A. belzebul evidenciou-se a vulva caracterizada por um epitélio altamente 

pregueado, rugoso com poucos e espassados pêlos. A vulva se encontra disposta 

ventralmente ao clitóris, que é bem desenvolvido (hipertrófico) (Fig 6), assim como em 

S. libidinosus descrita por Lima et al. (2014). Entretanto em S. midas esta 

característica é diferente pois o clitóris praticamente não é evidenciado pois está 

totalmente coberto pelos lábios menores. (MONTEIRO et al., 2012). O clitóris de 

Ateles é descrito como particularmente longo, dos Callitrichidaes como discretos e o 

de Sapajus e Lagothrix são descritos como desenvolvidos e pendentes (PORTO et 

al.,2010). O clitóris de algumas espécies de primatas da família Cebidae e Atelidae 

podem em alguns casos, ser maior que o pênis dos machos da mesma espécie 

(SOUZA et. al., 2016). 



20 

 

  

Figura 6: A - Imagem fotográfica da vista ventral da genitália externa de A. belzebul, B - Abertura da 
região vulvar para visualização do óstio uretral e vaginal (círculo branco superior) e o grande clitóris 
(círculo branco inferior). Barra 1 cm 

 

Na grande maioria dos primatas os grandes lábios estão geralmente ausentes, 

sendo encontrados somente na infra-ordem Prosimii e na família Cebidae (ANKEL-

SIMONS, 2003; MONTEIRO et.al, 2012; LIMA et.al, 2014). 

Os órgãos genitais externos de primatas são usualmente utilizados para 

cópula, excreção, reconhecimento, estímulo sexuais e marcação territorial, ou 

seja, é muito importante para a comunicação visual em relação ao comportamento 

sexual em primatas não-humanos. Periodicamente a genitália externa, 

principalmente das fêmeas de várias espécies, desenvolve-se de forma 

excepcional, tornando-se proeminente e atraente aos cinco sentidos, incluindo o 

paladar em alguns casos para o sexo oposto (ANDRADE et al.,2010).  

Na espécie humana os órgãos genitais externos são conhecidos como vulva 

sendo composta pelos grandes e pequenos lábios, vestíbulo, clítoris, meato uretral 

(ou urinário), intróito vaginal (ou orifício vaginal), hímen e glândulas anexas. A uretra 

e as glândulas vestibulares, secretoras de muco, se abrem no vestíbulo 

(DANGELO; FATTINNI, 2007). 
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3. 2 – Estudo Microscópico 

 

Histologicamente o ovário é composto por duas regiões: córtex e medula. Em 

A. belzebul conforme demonstra a (Fig. 7A), na região de epitélio germinativo ovariano 

observou-se apenas uma única camada de células cúbicas que está apoiado sobre 

uma camada de tecido conjuntivo denso denominada albugínea e pequena parte do 

córtex ovariano contendo folículos em diferentes estágios de desenvolvimento, Na 

(Fig. 7B) evidenciou-se na área cortical ovariana um folículo maduro (Folículo de Graff) 

que ocupa quase todo o centro esquerdo da imagem.  Este folículo é grande e se 

caracteriza pelo aparecimento de um espaço intercelular denominado de antro e está 

preenchido por líquido folicular. Verificamos que a grande cavidade central do folículo 

graafiano é circundado por diversas camadas de células granulosas. O líquido 

eosinofilico presente no interior da cavidade é remanescente do líquido folicular. O 

cúmulo ooforo, projeta-se para a cavidade folicular e contém o oócito maduro não 

evidenciado no corte histológico. 

 

 

Figura 7- Análise histológica do ovário de A. belzebul. A.Fotomicrografia do ovário com aumento de 
100X evidenciando apenas o epitélio germinativo ovariano (1) parte do córtex ovariano contendo 
folículos em diferentes estágios de desenvolvimento (2). B Fotomicrografia do ovário com aumento de 
40X  evidenciando área cortical ovariana contendo um folículo maduro (folículo graafiano) (3) e cúmulo 
ooforo (4). 

 

Para Lima et al., (2014) os folículos encontrados no córtex ovariano podem ser 

classificados em: primordial, com uma camada achatada de células da granulosa ao 
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redor do oócito; primário, formado por uma camada de células da granulosa cuboidal; 

e secundário, que tem duas ou mais camadas de células cuboidais ao redor do oócito. 

Em S. midas após análise histológica, observou-se que a superfície dos ovários 

é coberta por tecido epitelial que variou do tipo cilíndrico simples a escamoso. Logo 

abaixo deste epitélio encontra-se uma camada de tecido conjuntivo denso, a túnica 

albugínea. Duas partes distintas foram identificadas no ovário: a medula do ovário que 

consiste em tecido conectivo solto, rico em vasos sanguíneos, células hilares 

(intersticial) e córtex ovariano, rico em folículos ovarianos, corpo lúteo, e células 

intersticiais (MONTEIRO et.al., 2012). Lopes et al., (2016), em seu estudo histológico 

do ovário de S. sciureus, observaram que a região medular em fêmeas adultas tem 

uma aparência parenquimatosa devido à presença de dois tipos de tecido: tecido 

intersticial glandular e um tecido de aparência luteinizada.  

Em primatas humanos, os ovários são as gônadas femininas e possuem função 

endócrina e exócrina. A primeira função envolve produção de estrógenos e de 

progesterona, enquanto a outra está relacionada com os gametas femininos ou 

ovócitos. São revestidos externamente por epitélio cúbico simples. Logo abaixo do 

revestimento epitelial está a túnica albugínea de tecido conjuntivo denso não 

vascularizado. A porção medular é composta de tecido conjuntivo frouxo 

vascularizado e a porção cortical, contém as estruturas funcionais dos ovários 

(folículos ovarianos e corpos lúteos) (JUNQUEIRA; CARNEIRO; ABRAHAMSOHN, 

2017). 

Histologicamente evidenciou-se nas tubas uterinas de A. belzebul uma 

camada mucosa, uma camada muscular e uma camada serosa. Na camada mucosa 

observou-se extensas e numerosas dobras longitudinais que se projetavam no 

lúmen. Esta camada foi coberta por um epitélio colunar simples, sendo encontrado 

fibras colágenas abaixo do epitélio das dobras. Na camada muscular foi possível 

observar duas camadas de músculo liso, sendo uma circular interna e outra 

longitudinal externa. Nesta camada também é possível observar numerosos 

vasos sanguíneos. Na camada serosa observou-se células mesoteliais 

achatadas, um folheto visceral de peritônio com vasos de grande calibre, 

conforme o que pode ser observado na (Fig. 8). 
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Figura 8- Análise histológica da tuba uterina do A. belzebul. A. Fotomicrografia da tuba uterina 
com aumento de 40X evidenciando as seguintes estruturas: lúmen (L); camada mucosa (M); 
camada muscular (Mu) e a camada serosa (S). B. Fotomicrografia da tuba uterina com aumento 
de 100X evidenciando somente o lúmen (L); a camada mucosa (M) e; a camada muscular (Mu). 

 

De maneira similar em humanos na parede das tubas uterinas também é 

identificado três camadas. A mucosa é revestida por um epitélio simples cilíndrico 

contendo dois tipos de células, ciliadas e secretoras. Também apresenta pregas 

longitudinais, que são ramificadas na ampola, menores nos segmentos da tuba 

mais próximo ao útero e reduzidas a pequenas protuberâncias na porção 

intramural. A superfície interna da mucosa é quase lisa. A túnica muscular é 

formada por uma espessa camada de músculo liso disposto em uma camada 

circular interna e uma camada longitudinal externa, que produzem ondas 

peristálticas auxiliando o movimento do ovócito. Todas as regiões das tubas 

uterinas são recobertas por uma serosa formada de uma lâmina visceral de 

peritônio (JUNQUEIRA; CARNEIRO; ABRAHAMSOHN, 2017). 

Em S. midas a camada mucosa da tuba uterina é formada por epitélio colunar 

simples. A camada muscular era muito fina com fibras musculares lisas organizadas 

em grupos, separadas por abundante tecido conectivo solto e a camada serosa era 

altamente vascularizada (MONTEIRO et al., 2012).  

No útero de A. belzebul, após análise histológica evidenciou-se as suas três 

camadas. Na Fig. 9 é possível observar o endométrio e parte do miométrio. 

No  endométrio (membrana mucosa uterina) que é revestido por epitélio colunar 

cilíndrico simples observou-se algumas glândulas tubulares. No miométrio a camada 
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mais espessa do útero, foi possível observar que era altamente vascularizado, 

organizado em feixes de fibras musculares lisas e orientado aleatoriamente.Também 

é possivel observar a presença de colágeno intercalado com as fibras musculares. De 

acordo com Lopes et al.,  (2016), o padrão aleatório de células musculares lisas do 

miométrio está associado ao papel fundamental do contrações desses músculos 

durante a gravidez e parto, sendo regulado por fatores hormonais e moleculares. 

O perimétrio é a mais externa das três camadas, constituído por uma fina camada de 

tecido conjuntivo que se encontra em volta do miométrio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9- Análise histológica do útero de A. belzebul. Fotomicrografia do útero com aumento de 
100X evidenciando a camada endometrial (1) e parte da camada miometrial (2). 

 

Em primatas humanos o útero possui uma espessa parede, composta por três 

camadas: endométrio (interna), miométrio (camada média) e perimétrio (serosa). O 

endométrio consiste em um epitélio e uma lâmina própria que contém glândulas 

tubulares simples que às vezes se ramificam nas porções mais profundas (próximo 

ao miométrio). As células que revestem a cavidade uterina se organizam em um 

epitélio colunar simples, formado de células ciliadas e células secretoras. O miométrio 

é a parede mais espessa do útero, sendo composto por músculo liso separado por 

tecido conjuntivo em quatro camadas pouco definidas. A primeira e a quarta 

camada são compostas, basicamente, de  fibras dispostas longitudinalmente; as 

camadas intermediárias contêm os grandes vasos sanguíneos que irrigam o órgão. 

Externamente existe uma serosa (constituída por mesotélio e tecido conjuntivo) ou, 

dependendo da porção do órgão, uma adventícia (formada por tecido conjuntivo sem 
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revestimento de mesotélio) (DANGELO; FATTINNI, 2007; JUNQUEIRA; 

CARNEIRO; ABRAHAMSOHN, 2017).  

 Na análise histológica da vagina de A.belzebul,  (Fig. 10A) é possível observar 

que a camada muscular da parede vaginal apresenta músculo liso disposto em duas 

camadas mal definidas e além da vagina, verifica-se a uretra e seu lúmen. A mucosa 

vaginal é composta por epitélio estratificado pavimentoso não queratinizado atrófico e 

por tecido conjuntivo denso não modelado (Fig.10B e 10C). 

 

 

Figura 10: Análise histológica da vagina de A. belzebul. A. Fotomicrografia da vagina com aumento de 
40X evidenciando o lúmen vaginal (1), a camada muscular da parede vaginal (2) e o lúmen da uretra 
(3). B. Fotomicrografia da vagina com aumento de 100X evidenciando o lúmen vaginal (1) a mucosa 
vaginal (2). C. Fotomicrografia da vagina com aumento de 400X evidenciando a mucosa vaginal (1). 

 

Durante a análise histológica da vagina de S. libidinosus descrita por (Lima et 

al., 2014) o epitélio não pôde ser classificado devido à autólise. O epitélio vaginal da 

fêmea de primatas não humanos como A. guariba clamitans e A. caraya  foi 

classificado como escamoso estratificado queratinizado, sem pregas longitudinais 

(VERAS; MIGLINO;  SILVA, 2007). Em A. azarai infulatus, o epitélio vaginal é 

classificado como escamoso estratificado com poucas camadas de células e uma 

ligeira cornificação. (COUTINHO, 2012). 

Em primatas humanos o epitélio vaginal responde às mudanças cíclicas 

durante o ciclo menstrual, sendo sua diferenciação estimulada por estrógenos, 

auxiliando assim no monitoramento dos níveis hormonais (CONSOLARO; MARIA-

ENGLER, 2014). A atrofia do epitélio escamoso da vagina é decorrente da deficiência 
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estrogênica, assim não ocorre o amadurecimento das células escamosas e o epitélio 

se restringe a camadas de células imaturas (LIMA, 2012). 

4- CONCLUSÃO 

 

O sistema reprodutor feminino de A. belzebul em linhas gerais assemelha-se 

aos de outros primatas humanos e não humanos, constituindo-se por um par de 

ovários, um par de tubas uterinas, útero, vagina e a vulva. Os ovários são ovoides 

com superfície lisa e após análise histológica em região de córtex evidenciou folículos 

em diferentes estágios de desenvolvimento. As tubas uterinas são finas e curvilíneas 

sendo macroscopicamente impossível uma distinção precisa entre as suas porções. 

Histologicamente evidenciou-se nas tubas uterinas de A. belzebul uma camada 

mucosa, uma camada muscular e uma camada serosa, sendo suas características 

semelhantes ao encontrado em humanos. O útero apresenta formato de pera invertida 

é do tipo simples com fundo globoso. Sua análise histológica evidenciou as três 

camadas: endométrio, miométrio e perimétrio. No  endométrio que é revestido 

por epitélio colunar cilíndrico simples observou-se algumas glândulas tubulares. No 

miométrio a camada mais espessa do útero, foi possível observar que era altamente 

vascularizado, organizado em feixes de fibras musculares lisas e orientado 

aleatoriamente. O perimétrio é a mais externa das três camadas, constituído por uma 

fina camada de tecido conjuntivo que se encontra em volta do miométrio. A vagina 

apresenta-se como um tubo muscular longo de paredes finas onde observou-se na 

região vestibular o orifício externo da uretra marcado por uma papila uretral bilobada, 

histologicamente verificou-se em região de mucosa vaginal  extrato basal composto 

por epitélio estratificado pavimentoso não queratinizado atrófico. Na região de vulva 

macroscopicamente em sua porção caudal foio possível observar um clítoris bem 

desenvolvido.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os achados morfológicos descritos neste trabalho apresentam pela primeira 

vez a descrição da anatomia do sistema reprodutor feminino de A. belzebul.  

Face aos objetivos delineados e aos resultados alcançados é possível concluir 

que a espécie A. belzebul apresenta órgãos genitais femininos similares aos das 

outras espécies de primatas humanos e não humanos, mostrando particularidades 

morfológicas próprias da espécie. As comparações neste estudo também mostraram 

que mesmo em indivíduos pertencentes à mesma família ou ao mesmo gênero, há 

diferenças no sistema reprodutivo feminino. 

A descrição detalhada destes órgãos aliada aos dados do ambiente em que a 

espécie vive, podem fornecer dados relevantes para técnicas de reprodução assistida 

que poderão ser utilizadas para adoção de ações conservacionistas para a espécie. 

Dessa forma, a presente pesquisa fundamenta-se na necessidade de obter 

informações que possam subsidiar novos estudos, principalmente no que concerne a 

anatomia do sistema reprodutor feminino de primatas. 
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Comiss ã o de É tica no Uso de Animais 
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ANEXO 2- ormas da revista arquivo brasileiro de medicina veterinária e zootecnia 

 
ISSN 1678-4162 online 
version 

INSTRUCTIONS TO AUTHORS 

• Editorial Policy 
• Reproduction of published articles 
• General Guidelines 
• Ethics Committee 
• Types of articles accepted for publication 
• Preparation of texts for publication 
• Text formatting 
• Sections of an article 
• Submission and publication fees 
• Recourses and diligences 

 Editorial Policy 

 

The Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e 
Zootecnia (Brazilian Journal of Veterinary and Animal 
Science), ISSN 1678-4162 (online), is edited by FEPMVZ 
Editora, CNPJ: 16.629.388/0001-24, and is destined to the 
publication of scientific articles on the themes of veterinary 
medicine, animal husbandry, technology and inspection of 
products of animal origin, aquaculture and related fields. 

The articles sent for publication are submitted to approval 
by the Editorial Body, with aid from area specialists 
(rapporteurs). The articles which need reviewing or 
corrections will be returned to the authors. Those accepted 
for publication become property of Arquivo Brasileiro de 
Medicina Veterinária e Zootecnia (ABMVZ), cited as Arq. 
Bras. Med. Vet. Zootec. The authors are responsible for the 
concepts and information contained in the articles. It is 
mandatory that they be original, unique, and destined 
exclusively to ABMVZ. 

 

 Reproduction of published articles 

 

The reproduction of any published article is allowed as long 
as it is property referenced. The results may not be 
commercially used. 

The submission and protocol of articles is done exclusively 
online, at the address 
<http://mc04.manuscriptcentral.com/abmvz-scielo>. 

 

http://www.scielo.br/revistas/abmvz/iinstruc.htm#001
http://www.scielo.br/revistas/abmvz/iinstruc.htm#002
http://www.scielo.br/revistas/abmvz/iinstruc.htm#003
http://www.scielo.br/revistas/abmvz/iinstruc.htm#010
http://www.scielo.br/revistas/abmvz/iinstruc.htm#004
http://www.scielo.br/revistas/abmvz/iinstruc.htm#005
http://www.scielo.br/revistas/abmvz/iinstruc.htm#006
http://www.scielo.br/revistas/abmvz/iinstruc.htm#007
http://www.scielo.br/revistas/abmvz/iinstruc.htm#008
http://www.scielo.br/revistas/abmvz/iinstruc.htm#009
http://mc04.manuscriptcentral.com/abmvz-scielo
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0102-0935&lng=en&nrm=iso
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Copies will not be provided. The articles are available at the 
following address: www.scielo.br/abmvz 

 General Guidelines 

 

• All article protocoling is done exclusively by the 
online Scielo publication system – ScholarOne, 
at http://mc04.manuscriptcentral.com/abmvz-
scielo, and it is necessary to register at the website. 

• Read “STEP BY STEP – ARTICLE SUBMISSION 
SYSTEM THROUGH SCHOLARONE” 

• All communication between the several authors in 
the process of evaluation and publication (authors, 
reviewers and editors) will be done exclusively in 
electronic form through the System, and the author 
is automatically informed, via email, of any change 
in the article status. 

• Pictures, figures, and drawings must be inserted in 
the text, and, when requested by the editorial team, 
must be sent separately, in a jpg file in high 
resolution (at least 300dpi), zipped, inserted under 
“Figure or Image” (step 2). 

• It is the exclusive responsibility of the one submitting 
the article to certify that the authors are aware of and 
agree with the inclusion of their names in the 
submission. 

• ABMVZ will communicate electronically with teach 
author regarding their participation in the article. If at 
least one author does not agree with their 
participation as an author, the article will be 
considered a waiver by one author and the protocol 
will end. 

•  

 Ethics Committee 

 

It is mandatory to attach a pdf copy of the Certificate of 
approval for the research project which originated the 
article, issued by CEUA (Comitê de Ética no Uso de 
Animais – Ethics Committee for the Use of Animals) in your 
institution, according to Law 11794/2008. The document 
must be attached to “Ethics Committee” (step 2). We clarify 
that the number of the Approval Certificate must be 
mentioned in the Material and Methods section. 

 

 Types of articles accepted for publication 

 Scientific article  

http://www.scielo.br/abmvz
http://mc04.manuscriptcentral.com/abmvz-scielo
http://mc04.manuscriptcentral.com/abmvz-scielo
http://www.scielo.br/img/revistas/abmvz/en_passo-a-passo-scholarone.pdf
http://www.scielo.br/img/revistas/abmvz/en_passo-a-passo-scholarone.pdf
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This is a complete report of an experimental work. It is 
based on the premise that the results are posterior to the 
planning of the research. 

Text sections: Title (Portuguese and English), Authors and 
Affiliation (only on the “Title Page – step 2), Resumo, 
Abstract, Introduction, Material and Methods, Results, 
Discussion (or Results and Discussion), Conclusions, 
Acknowledgements (when applicable), and References. 

The number of pages must not exceed 15, including tables, 
figures and References. 

The number of References must not exceed 30. 

Case report 

Mainly contemplating the medical areas where the result 
precedes the interest in its disclosure or the occurrence of 
the results is not planned. 

Text sections: Title (Portuguese and English), Authors and 
Affiliation (only on the “Title Page” step 2), Resumo, 
Abstract, Introduction, Casuistry, Discussion and 
Conclusions (when pertinent), Acknowledgements (when 
applicable), and References. 

The number of pages must not exceed 10, including tables 
and figures. 

The number of References must not exceed 12. 

Communication 

A brief report of partial results of an experimental work, 
worthy of publication, although insufficient or not consistent 
enough to constitute a scientific article. 

The text, with a title in Portuguese and English, Authors and 
Affiliation (Only on the “Title Page”, step 2) must be 
compact, with no distinction of text sections specified for 
“scientific article”, although it must follow that order. When 
the communication is written in Portuguese it must contain 
an “Abstract”, and when written in English it must contain a 
“Resumo”. 

The number of pages must not exceed 8, including tables 
and figures. 

The number of References must not exceed 12. 
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Preparation of texts for publication 

 The articles must be written in Portuguese or English, in an 
impersonal manner. 

 

 Text formatting 

 

• The text must NOT contain sub items in any section 
and must be presented in Microsoft Word and 
attached as a “Main Document” (step 2), in A4 
format, with a 3cm margin (superior, inferior, left, and 
right), in Times New Roman font, size 12, and 1.5 
spacing in all pages and sections of the article (from 
the title to the references), with numbered lines. 

• Do not use footnotes. References to companies and 
products, for instance, should come in parenthesis in 
the body of the text, in the following order: name of 
product, substance, company, and country. 

•  

 Sections of an article 

 

Title. In Portuguese and in English. Must contemplate the 
essence of the article and not go beyond 50 words. 

Authors and Affiliation. Authors and Affiliation. The 
names of the authors are placed below the title, with the 
ORCID number and with identification of the institution to 
which they belong. The corresponding author and their 
email must be indicated with and asterisk, only in the “Title 
Page” (step 2) in Word. 

Resumo and Abstract. Must be the same presented in the 
registration, with up to 200 words and one paragraph. Do 
not repeat the text and do not add literature revision. 
Include the main numerical results, mentioning them 
without explanation, when applicable. Each sentence must 
contain a complete information. 

Palavras-chave and Keywords. Up to five and at least 
two*. 
* in the submission use only the Keyword (step 3) and in the 
body of the article mention the keyword (English) and 
palavra-chave (Portuguese), regardless of the language 
the article is submitted in. 

Introduction. Brief explanation in which the problem, its 
pertinence and relevance, and the aims of the work are 
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established. It must contain few references, sufficient to 
define it. 

Material and Methods. Mention the experimental design, 
the material involved, the description of the methods used 
or correctly reference the methods already published. In the 
work that involves animals and/or genetically modified 
organisms there must be the number of the CEUA 
approval Certificate. (verify the Ethics Committee Item). 

Results. Present the results found in a clear and objective 
manner. 

Table. Group of alphanumerical data ordered in lines and 
columns. Use horizontal lines in separating headers and at 
the end of the table. The title of the table receives the word 
Table, followed by an Arabic numeral and period (ex.: Table 
1.). In the text the table must be referred to as Tab, followed 
by a period and order number (ex.: Tab. 1), even when 
referring to several tables (ex.: Tab. 1, 2, and 3). It may be 
presented with simple spacing and a font below size 12 (the 
smallest accepted size is 8). The Table legend must contain 
only that which is indispensable for its understanding. The 
tables must be inserted in the body of the text, preferably 
after the first citation. 

Figure. Any illustration that presents lines and dots: 
drawing, picture, graphic, flow chart, scheme, etc. The 
legend initially receives the word Figure, followed by the 
Arabic numeral and period (ex.: Figure 1.) and is referred to 
in the text as Fig followed by a period and the order number 
(ex.: Fig.1), even when referring to more than one figure 
(ex.: Fig. 1, 2, and 3). Besides being inserted in the text, 
photos and images must be sent in high resolution jpg, in a 
zipped file, attached in the correct field in the submission 
screen for article registration. The figures must be inserted 
in the body of the text, preferably after the first citation. 
Note: Every table and/or figure that has already been 
published must contain, below the legend, information 
regarding the source (author, authorization for use, date) 
and the corresponding reference must be in the 
References. 

Discussion. Discuss only the results obtained in the work. 
(Obs.: The sections Results and Discussion may be 
presented as one according to the author´s preference, 
without prejudice to the parts). 

Conclusions. The conclusions must be supported by the 
results of the executed research and be presented in an 
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objective manner, WITHOUT literature review, discussion, 
repetition of results or speculation. 

Acknowledgements. Optional. Must be expressed briefly. 

References. The references must be related in 
alphabetical order, preferring articles published in national 
and international magazines, and indexed. Books and 
thesis must be referenced as little as possible, and only 
when indispensable. The general ABNT norms are 
adopted, adapted for ABMVZ as the examples below: 

How to reference: 

1. Citations in the text 

The indication of the source in parenthesis comes before 
the citation to avoid interruptions in the sequence of the 
text, as the examples: 

• Single author: (Silva, 1971) or Silva (1971); 
(Anuário..., 1987/88) or Anuário... (1987/88) 

• Two authors: (Lopes and Moreno, 1974) or 
Lopes and Moreno (1974) 

• More than two authors: (Ferguson et al., 
1979) or Ferguson et al. (1979) 

• More than one article cited: Dunne (1967); 
Silva (1971); Ferguson et al. (1979) or 
(Dunne, 1967; Silva, 1971; Ferguson et al., 
1979), always in ascending chronological 
order, and alphabetical order of the articles for 
articles of the same year. 

Citation of a citation. Every effort must be made to consult 
the original document. In exceptional situations the 
reproduction of information already cited by other authors 
may be reproduced. In the text, cite the last name of the 
author of the non consulted document with the year of 
publication, followed by the expression cited by and the 
last name of the author and year of the consulted 
document. In the References only the consulted source 
should be mentioned. 

Personal communication. These are not part of the 
References. The citation should include the last name of the 
author, the date of the communication and name of the 
Institution to which the author is linked. 
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2. Periodicals (up to 4 authors, cite all of them. More then 
4 authors, cite 3 authors and et al.): 

ANUÁRIO ESTATÍSTICO DO BRASIL. v.48, p.351, 1987-
88. 

FERGUSON, J.A.; REEVES, W.C.; HARDY, J.L. Studies 
on immunity to alphaviruses in foals. Am. J. Vet. Res., v.40, 
p.5-10, 1979. 

HOLENWEGER, J.A.; TAGLE, R.; WASERMAN, A. et al. 
Anestesia general del canino. Not. Med. Vet., n.1, p.13-20, 
1984. 

3. Single publication (up to 4 authors, cite all of them. 
More then 4 authors, cite 3 authors and et al.): 

DUNNE, H.W. (Ed). Enfermedades del cerdo. México: 
UTEHA, 1967. 981p. 

LOPES, C.A.M.; MORENO, G. Aspectos bacteriológicos de 
ostras, mariscos e mexilhões. In: CONGRESSO 
BRASILEIRO DE MEDICINA VETERINÁRIA, 14., 1974, 
São Paulo. Anais... São Paulo: [s.n.] 1974. p.97. (Resumo). 

MORRIL, C.C. Infecciones por clostridios. In: DUNNE, 
H.W. (Ed). Enfermedades del cerdo. México: UTEHA, 
1967. p.400-415. 

NUTRIENT requirements of swine. 6.ed. Washington: 
National Academy of Sciences, 1968. 69p. 

SOUZA, C.F.A. Produtividade, qualidade e rendimentos de 
carcaça e de carne em bovinos de corte. 1999. 44f. 
Dissertação (Mestrado em Medicina Veterinária) – Escola 
de Veterinária, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo 
Horizonte. 

4. Electronic documents (up to 4 authors, cite all of them. 
More then 4 authors, cite 3 authors and et al.): 

QUALITY food from animals for a global market. 
Washington: Association of American Veterinary Medical 
College, 1995. Disponível em: <http://www. 
org/critca16.htm>. Acessado em: 27 abr. 2000. 

JONHNSON, T. Indigenous people are now more 
cambative, organized. Miami Herald, 1994. Disponível em: 
<http://www.summit.fiu.edu/ MiamiHerld-Summit-
RelatedArticles/>. Acessado em: 5 dez. 1994. 

http://www.summit.fiu.edu/%20MiamiHerld-Summit-RelatedArticles/
http://www.summit.fiu.edu/%20MiamiHerld-Summit-RelatedArticles/
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 Submission and publication fees 

 

ONLY FOR NATIONAL ARTICLES 

• Submission fee: The submission fee is R$60.00, and must be 
paid through a bank slip issued by the Conveniar electronic 
system http://conveniar.fepmvz.com.br/eventos/#servicos(it 
is necessary to complete a registraion). Only articles with a paid 
submission fee will be evaluated. 
If the fee is not paid in up to 30 days it will be considered author 
waiver. 

• Publication fee: The publication fee is R$150.00, page, upon 
the final proof of the article. The publication fee must be paid 
through a bank billet, and the data will be informed when the 
article is approved. 
OBS.: When the invoice information is different from the 
contact author´s information an email must be sent 
to abmvz.artigo@abmvz.org.br communicating such need. 

ONLY FOR INTERNATIONAL ARTICLES 

• Submission and Publication fee. The publication fee is US$ 
50 (fifty dollars) per page, and US$ 50.00 (fifty dollars) for 
manuscript submission and will be billed to the corresponding 
author at the final proof of the article. The publication fee must 
be paid through a bank slip issued by the electronic article 
submission system. When requesting the bank slip the author 
will inform the data to be included in the invoice issuance. 

•  

 Recourses and diligences 

 

• If the author sends the answer to diligences requested by 
ABMVZ, or a recourse document, it must be attached in Word, 
in the item “Justification” (step 2), and must also be sent via 
email, in care of the Editorial Committee, 
to abmvz.artigo@abmvz.org.br. 

• If the article is not accepted, the author may desire to send a 
recourse, and this must be done via email, 
at abmvz.artigo@abmvz.org.br. 

 

 

http://conveniar.fepmvz.com.br/eventos/#servicos
mailto:abmvz.artigo@abmvz.org.br
mailto:abmvz.artigo@abmvz.org.br
mailto:abmvz.artigo@abmvz.org.br

