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RESUMO 

 
 

O Alouatta belzebul um primata conhecido como bugio, possui uma ampla distribuição 

geográfica. Os animais desta espécie são de comportamento discreto com 

movimentos lentos, tem sua dieta fundamentalmente folívora. O presente estudo tem 

por finalidade descrever a anatomia macroscópica da coxa e perna de A. belzebul, 

como a origem e inserção muscular, irrigação e inervação de suas estruturas. Foram 

utilizados 07 exemplares de A. belzebul, adultos e livres de lesões, de diferentes 

idades e gêneros. Estes animais foram cedidos pelo Projeto de Salvamento e 

Aproveitamento Científico da Fauna – Belo Monte, regidos pelo processo do IBAMA 

n° 02001.001848/2006-75. O presente trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Experimentação Animal - CEUA-UFG - protocolo n. 083/17. O preparo, 

acondicionamento e dissecação foram realizados no Laboratório de Anatomia 

Humana e Comparativa da Universidade Federal de Goiás (UFG). Após dissecação, 

observou-se que os ossos como acidente anatômico tem sua similaridade com o 

humano, assim os músculos da coxa e perna do A. belzebul são: tensor da fáscia 

lata, sartório, vasto lateral, vasto medial, vasto intermédio, adutor longo, adutor curto, 

pectíneo, grácil, bíceps femoral, semitendinoso, semimembranoso, supridos pela 

artéria femoral e nervo isquiático e suas ramificações, gastrocnêmio, sóleo, poplíteo, 

tibial posterior, tibial anterior, flexor longo dos dedos, flexor longo do hálux, fibular 

longo e curto, extensor acessório, extensor longo dos dedos, extensor longo do hálux. 

Semelhantes às observações feitas no A. belzebul, encontramos a similaridade na 

descrição com os humanos,e em demais primatas não humanos como, Sapajus 

libidinosus, chimpanzés e babuínos supostamente por ambos serem quadrúpedes, 

apresentarem comportamento semibípede e arborícola. Assim, este estudo pode 

subsidiar novas pesquisas e diagnósticos na melhora do entendimento da anatomia 

destes primatas. 

Palavras-chave: Anatomia Comparativa, Membro Pélvico, Primatas, Morfologia. 



 

ABSTRACT 

 
 

The Alouatta belzebul known as howler monkeys has a wide geographical distribution. 

They are discrete animals with slow movements, spending more than 70% of their time 

resting due to their fundamentally folivorous diet. The present study aims to describe 

the macroscopic anatomy of the A. belzebul thigh, such as muscular origin and 

insertion, irrigation and innervation of its structures. Seven adult, lesion-free A. 

belzebul specimens of different ages and genders were used. These animals were 

assigned by the Fauna - Belo Monte Scientific Rescue and Utilization Project, 

governed by the IBAMA process # 02001.001848 / 2006-75. This project was 

submitted for approval by the Committee on Ethics in Animal Experimentation - CEUA- 

UFG - protocol n. 083/17. The preparation, conditioning and dissection were performed 

in the Human Anatomy and Comparative Laboratory of the Federal University of Goiás 

(UFG). After dissection, it was observed that the muscles of the thigh and leg of A. 

belzebul are: tensor of the fascia lata, sartorius, vastus lateralis, vastus medialis, 

vastus medialis, long adductor, short adductor, pectinus, gracilis, biceps femoris, 

semitendinosus, semimembranosus, supplied by the femoral artery and sciatic nerve 

and its ramifications, gastrocnemius, soleus, popliteum, posterior tíbialis, anterior 

tíbialis, long flexor of the fingers, long hallux flexor, long and short fíbularis, accessory 

extensor, extensor digitorum longus of hállux. Similar to the observations made in 

A.belzebul, we find the similarity between Sapajus libidinosus, chimpanzees and 

baboons, supposedly both of them quadruped, to exhibit semi-biped and arboreal 

behavior. Thus, this study may support new research and diagnosis in improving the 

understanding of the anatomy of these primates. 

Keywords: Comparative Anatomy, Pelvic Limb, Primates, Morphology. 



 

SUMÁRIO 

 
 
 
 
 
 

Páginas 

RESUMO .................................................................................................................... 9 

ABSTRACT ............................................................................................................... 10 

CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÂO ................................................................................... 5 

1.1 Aspectos Gerais do Gênero Alouatta .................................................................... 5 

1.2 A Espécie A. belzebul ............................................................................................ 6 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................................ 9 

ANATOMIA DA COXA E PERNA DO A. belzebul ..........………………………………..11 

RESUMO ................................................................................................................... 12 

ABSTRACT ................................................................................................................ 14 

MATERIAL E MÉTODOS ............................................................................................ 16 

RESULTADOS E DISCUSSÃO ................................................................................... 17 

CONCLUSÕES .......................................................................................................... 36 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .......................................................................... 37 

ANEXOS ................................................................................................................... 42 



 
LISTA DE FIGURAS 

 

 
Páginas                                                                                                         

Figura 1: Filogenia dos primatas Fonte: http://experimentoteca.com/biologia/wp- 

content/uploads/2016/09/Evolu%C3%A7%C3%A3o-4111.jpg .................................... 6 

Figura 2- Espécime de adulto de A. belzebul. Fonte: 

http://pin.primate.wisc.edu/factsheets/image/515 ........................................................ 8 

Figura 3: A: Vista posterior do fêmur do A.belzebul. Trocanter maior, cabeça, colo, 

trocanter menor, linha pectínea, linha medial da linha áspera, corpo, epicôndilo 

medial, epicôndilo lateral, côndilo medial. côndilo lateral e fossa intercondilar. B: 

Vista anterior do fêmur, trocanter menor, linha intertrocantérica, corpo de fêmur, 

tubérculo do adutor e face patelar. Barra 1 cm .......................................................... 18 

Figura 4: Vista posterior e anterior do A. belzebul, A: vista posterior da face articular 

da patela evidenciando base e ápice. B: vista da face anterior da patela 

evidenciando base e ápice. Barra 0.5 cm .................................................................. 19 

Figura 5: Vista posterior e anterior da fíbula do A. belzebul, A: vista anterior 

evidenciando a cabeça da fíbula, ápice da cabeça da fíbula, corpo da fíbula, face 

articular do maléolo lateral, fossa do maléolo lateral. B: Vista anterior da fíbula do A. 

belzebul, cabeça da fíbula, maléolo lateral, margem anterior da fíbula. Barra 1 cm. 20 

Figura 6: Vista anterior e posterior da tíbia do A. belzebul, A: côndilo lateral da tíbia, 

tuberosidade da tíbia, eminência intercondilar, côndilo medial da tíbia, margem 

anterior, face articular do maléolo medial. B: Face articular superior, côndilo medial 

da tíbia, face posterior e maléolo medial. Barra 1 cm ................................................ 21 

Figura 7: Vista lateral da coxa direita do A. belzebul; (1) Tensor da fáscia lata: (2) 

Músculo vasto lateral: (3) Músculo Bíceps da coxa. Barra 1 cm ............................... 22 

Figura 8: Vista interna da coxa do A. belzebul; (1) Músculo Sartório; (2) Músculo 

Vasto intermédio; (3) Músculo Vasto lateral. Barra 1 cm ........................................... 23 

Figura 10: Vista interna da coxa do A. belzebul; (1) músculo Pectineo; (2) Músculo 

Adutor curto; (3) Músculo Adutor longo; (4) Músculo Grácil. Barra: 1 cm .................. 26 

Figura 11: Vista lateral e inferior da coxa do A. belzebul, (1) M. Semitendineo; (2) M. 

Semimenbranoso.  Barra 1cm .................................................................................. 27 

Figura 12 A: Vista lateral inferior do A.belzebul, trajeto do nervo isquiático (conforme 

indicação da seta verde), com suas ramificações na fossa poplítea. Barra 1 cm ...... 28 

http://experimentoteca.com/biologia/wp-


 

Figura 12 B: Vista interna da coxa do A. belzebul com trajeto artéria femoral (seta 

vermelha) e o nervo femoral (seta verde). Barra:1 cm .............................................. 28 

Figura 13: Vista interna medial da coxa do A. belzeul trajeto da irrigação da artéria 

femoral (seta vermelha) e ramificação da artéria femoral profunda (seta verde). Barra 

1 cm........................................................................................................................... 29 

Figura 14: Vista lateral e interna da fossa poplítea do A. belzebul.  Barra de 1 cm ... 30 

Figura 15: Vista anterior da perna do A. belzebul,1: tibial anterior, 2: tibial acessório, 

3: extensor longo do hálux, 4: extensor longo dos dedos. Barra 1 cm ...................... 31 

Figura 16: Vista posterior da perna do A. belzebul,1: ventre lateral do gastrocnêmio, 

2: Ventre medial do músculo gastrocnêmio e 3: Músculo sóleo. Barra 1cm .............. 33 

Figura 17: Vista lateral da perna do A. belzebul, observando retináculo superior 

(estrela vermelha) e inferior (estrela azul). Barra 1 cm .............................................. 34 

Figura 18: Vista lateral da perna do A.belzebul, 1: fibular longo, 2: fibular curto e 3: 

extensor acessório. Barra 1cm .................................................................................. 35 



 
CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 

 
 

1.1 Aspectos Gerais do Gênero Alouatta 

 
 

Os primatas surgiram há mais de 70 milhões de anos, quando se deu início 

ao processo evolutivo desses. Durante o processo evolutivo ocorreram: variação e 

seleção; consequentemente a extinção de algumas espécies foi inevitável. Com os 

processos supracitados, originou-se uma ordem que se distingue principalmente, pela 

grande flexibilidade de comportamento dos indivíduos, sendo constituída por cerca de 

415 espécies em todo o mundo (TOMASELLO, 2000; CUBAS; SILVA; CATÃO-DIAS, 

2015; IUCN, 2016). 

O Brasil é considerado o detentor da maior diversidade de primatas não 

humanos do mundo. Somente na Floresta Atlântica existem 24 espécies, sendo 17 

endêmicas (MENDES, 1997). Alouatta é o gênero que possui sua distribuição 

Neotropical, sendo descoberto em formações vegetais e biomas da América Central 

e América do Sul, também no Estado do Rio Grande do Sul no Brasil e na Argentina 

(AURICCHIO 1995; CROCKETT; EISENBERG 1987; GREGORIN 2006; NEVILLE; 

1988). A população desta espécie ocorre ainda nos Estados do Amapá, Pará e 

Maranhão (GREGORIN,2006) e a população nordestina é encontrada nos Estados de 

Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Alagoas (COIMBRA-FILHO; 

RYLANDS,1995). Os dados obtidos nestes estudos demostram que não tem 

diferenciação entre as populações amazônica e nordestina (BONCIVINO et al., 2001). 

Segundo Reis (1975), a diversidade biológica do Brasil ainda é pouco conhecida, 

apesar de ser considerada a maior do planeta. O estado de conhecimento 

sobre os mamíferos do Brasil segue essa mesma tendência. 

A ordem Primatas conta ao todo treze famílias, divididas em duas  

subordens Prosimii e Antropoidea. A subordem Antropoidea ainda se subdivide em 

dois grandes grupos: os Platyrrhini - grupo de primatas do Novo Mundo (PNM) e os 

Catarrhini - grupo de primatas do Velho Mundo (Figura 1). (GUIMARÃES, 2007; 

KINDLOVITS, 2009; SOUZA-ARAÚJO, 2012). 



 
 

 

Figura 1: Filogenia dos primatas Fonte: http://experimentoteca.com/biologia/wp- 
content/uploads/2016/09/Evolu%C3%A7%C3%A3o-4111.jpg 

 

Os primatas do novo mundo platyrrhini ainda se subdividem em cinco famílias: 

(Callitrichidae, Cebidae, Aotidae, Pithecidae e Atelidae) e dezenove gêneros 

(PISSINATI; VERONA, 2006; GUIMARÃES, 2007). Segundo o quadro taxonômico 

existem no Brasil 139 espécies e subespécies de primatas não humanos (CPB; 

ICMBIO; MMA, 2013). 

 
 

1.2 A Espécie A. belzebul 

 
 

A primeira aparição da espécie A. belzebul, guariba-de-mãos-ruivas, foi em 

1.648 por George Marcgrave, quando o mesmo realizou uma expedição no Estado de 

Pernambuco (COIMBRA-FILHO; RYLANDS,1995; GREGORIN,2006). A espécie 

pode ser chamada de guariba, assim poderia ser encontrado em bosques, tinha seu 

corpo cheio de pelos e emitia um grande grito, que poderia ser ouvido de longe 

(GREGORINI,2006). 

No Brasil, hoje podemos encontrar diversas espécies conhecidas como 

Aloutta sp. Entre elas, o A. belzebul (Linaeus, 1766), Alouatta caraya (Humboldt, 

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

Alouatta sara (Elliot, 1910) e Alouatta seniculus (Linaeus, 1766) (BICCA-MARQUES 

et al., 2009). 

Os platirrinos apresentam grande diversidade em padrões de coloração, 

http://experimentoteca.com/biologia/wp-content/uploads/2016/09/Evolu%C3%A7%C3%A3o-4111.jpg
http://experimentoteca.com/biologia/wp-content/uploads/2016/09/Evolu%C3%A7%C3%A3o-4111.jpg


 

localização e tamanho das espécies. Em sua grande maioria, são quadrúpedes de 

hábitos arborícolas e algumas espécies apresentam cauda preênsil (BICCA- 

MARQUES; SILVA; GOMES, 2006; VERONA; PISSINATTI, 2014). 

 
Estes animais, exibem características que permitem fácil identificação (e.g., 

cauda preênsil e o osso hioide 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. Seu 

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. Apresentam dimorfismo sexual, 

sendo que os machos adultos pesam entre 5 kg e 9 kg, enquanto fêmeas adultas 

pesam entre 3,8 kg e 7 kg. São animais de hábitos diurnos, essencialmente 

arborícolas e classificados como generalistas (BICCA-MARQUES; SILVA; GOMES, 

2006; VERONA; PISSINATTI, 2014) (Figura 2). 

Assim, os primatas podem ser ainda classificados de acordo com as funções 

sexuais inter e extragrupais. Quando são chamados de intergrupais podem ter a 

função de alarme ou de coordenar um grupo. Em contrapartida os extragrupais são 

relacionados na proteção e a atração de parceiras sexuais (OLIVEIRA, 2002; 

OLIVEIRA; ADES, 2004). 



 
 

 
 

Figura 2- Espécime de adulto de A. belzebul. Fonte: 

http://pin.primate.wisc.edu/factsheets/image/515 

 

Os membros anteriores e posteriores possuem comprimentos semelhantes e o 

polegar diferencia pouco dos demais dedos (Fleagle, 1988). Estes animais, costumam 

segurar objetos e galhos com o segundo e terceiro dedo (esquizodactilia) e apresentam 

provável movimentação lenta, quadrupedal, raramente saltam e passam em torno de 70% 

do seu tempo descansando devido a sua dieta. (HERSHKOVITZ, 1977). Esta espécie tem 

um papel importante na relação ecológica devido a sua dieta, pois são importantes 

dispersores de sementes e plantas e auxiliam na manutenção das florestas (VULINEC, 

2000). Algumas medidas foram tomadas pelo Centro de conservação de Primatas do 

Nordeste para a manutenção e conservação da população de Alouattas, reduzindo o 

número de mortes da população em pelo menos 50% (PANPRINE,2001; CPB, 2014). 

Assim quando nos deparamos com a anatomia comparada, realizamos conexões 

tanto da parte biológica quanto filogenética tornando-se importante a comparação tanto 

na  forma   quanto na  estrutura,  podendo  gerar  mapas,  no  qual   possibilite   o maior 

http://pin.primate.wisc.edu/factsheets/image/515


 

aprendizado para a medicina humana quanto a medicina veterinária. Mesmo quando 

falamos de aparelho de locomoção, podendo descrever a similaridade e as diferenças 

encontradas nos grupos de primatas ou da sua própria espécie. 
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RESUMO 

 
 

O Alouatta belzebul, um primata conhecido como bugio, possui uma ampla 

distribuição geográfica. Os animais desta espécie são de comportamento discreto com 

movimentos lentos, tem sua dieta fundamentalmente folívora. O presente estudo tem 

por finalidade descrever a anatomia macroscópica da coxa e perna de A. belzebul, 

como a origem e inserção muscular, irrigação e inervação de suas estruturas. Foram 

utilizados 07 exemplares de A. belzebul, adultos e livres de lesões, de diferentes 

idades e gêneros. Estes animais foram cedidos pelo Projeto de Salvamento e 

Aproveitamento Científico da Fauna – Belo Monte, regidos pelo processo do IBAMA 

n° 02001.001848/2006-75. O presente trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Experimentação Animal - CEUA-UFG - protocolo n. 083/17. O preparo, 

acondicionamento e dissecação foram realizados no Laboratório de Anatomia 

Humana e Comparativa da Universidade Federal de Goiás (UFG). Após dissecação, 

observou-se que os ossos como acidente anatômico tem sua similaridade com o 

humano, assim os músculos da coxa e perna do A. belzebul são: tensor da fáscia 

lata, sartório, vasto lateral, vasto medial, vasto intermédio, adutor longo, adutor curto, 

pectíneo, grácil, bíceps femoral, semitendinoso, semimembranoso, supridos pela 

artéria femoral e nervo isquiático e suas ramificações, gastrocnêmio, sóleo, poplíteo, 

tibial posterior, tibial anterior, flexor longo dos dedos, flexor longo do hálux, fibular 

longo e curto, extensor acessório, extensor longo dos dedos, extensor longo do hálux. 

Semelhantes às observações feitas no A. belzebul, encontramos a similaridade na 

descrição com os humanos,e em demais primatas não humanos como, Sapajus 

libidinosus, chimpanzés e babuínos supostamente por ambos serem quadrúpedes, 

apresentarem comportamento semibípede e arborícola. Assim, este estudo pode 

subsidiar novas pesquisas e diagnósticos na melhora do entendimento da anatomia 



 

destes primatas. 

Palavras-chave: Anatomia Comparativa, Membro Pélvico, Primatas, Morfologia 



 

1 ABSTRACT 

2 

3 The A. belzebul known as howler monkeys has a wide geographical distribution. They 

4 are discrete animals with slow movements, spending more than 70% of their time 

5 resting due to their fundamentally folivorous diet. The present study aims to describe 

6 the macroscopic anatomy of the A. belzebul thigh, such as muscular origin and 

7 insertion, irrigation and innervation of its structures. Seven adult, lesion-free A. 

8 belzebul specimens of different ages and genders were used. These animals were 

9 assigned by the Fauna - Belo Monte Scientific Rescue and Utilization Project, 

10 governed by the IBAMA process # 02001.001848 / 2006-75. This project was 

11 submitted for approval by the Committee on Ethics in Animal Experimentation - CEUA- 

12 UFG - protocol n. 083/17. The preparation, conditioning and dissection were performed 

13 in the Human Anatomy and Comparative Laboratory of the Federal University of Goiás 

14 (UFG). After dissection, it was observed that the muscles of the thigh and leg of A. 

15 belzebul are: tensor of the fascia lata, sartorius, vastus lateralis, vastus medialis, 

16 vastus medialis, long adductor, short adductor, pectinus, gracilis, biceps femoris, 

17 semitendinosus, semimembranosus, supplied by the femoral artery and sciatic nerve 

18 and its ramifications, gastrocnemius, soleus, popliteum, posterior tibialis, anterior 

19 tibialis, long flexor of the fingers, long hallux flexor, long and short fibularis, accessory 

20 extensor, extensor digitorum longus of hálux. Similar to the observations made in A. 

21 belzebul, we find the similarity between Sapajus libidinosus, chimpanzees and 

22 baboons, supposedly both of them quadruped, to exhibit semi-biped and arboreal 

23 behavior. Thus, this study may support new research and diagnosis in improving the 

24 understanding of the anatomy of these primates. 

25 Keywords: Comparative Anatomy, Pelvic Limb, Primates, Morphology. 
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1 INTRODUÇÃO 

2 

3 O A. belzebul, pertencente à classe Mammalia, ordem primates, família 

4 Atelidae, subfamília Alouattinae e gênero Alouatta, é conhecido popularmente como 

5 bugio ou barbado,está espécie apresenta ampla distribuição geográfica desde 

6 grandes florestas neotropicais até florestas decíduas. Os estudos sobre seu 

7 comportamento social e individual em seu habitat natural, com enfoque na distribuição 

8 da espécie, alimentação, pelagem e vocalização. A dieta do bugio é 

9 predominantemente folívoro-frugívora (flores, folhas e frutos verdes ou maduros). A 

10 pelagem do Alouatta é comumente negra, com os pés, as mãos e terço apical da 

11 cauda de cor ruiva a castanho-avermelhado e sua vocalização é importante para 

12 trazer perto outras espécies de bugios distantes e defender seu território (Neville et 

13 al., 1988; Silva, 2013). 

14 Nos  últimos  anos,  estudos  voltados  para  a  sistemática  morfológica  e 

15 molecular (Lima e Seuanez, 1989), biogeografia e caracterização genética das 

16 populações de A. belzebul foram desenvolvidos (Nascimento et al., 2008). Os padrões 

17 fenotípicos de pelagem e morfologia do crânio tem sido bastante explorados, com a 

18 finalidade de discutir imprecisões taxonômicas envolvendo o gênero e a espécie 

19 (Rylamd et al., 2000; Gregorin, 2006; Ryands et al., 2012). 

20 Os guaribas ou bugios são animais de comportamento, geralmente, discreto 

21 com movimentos lentos, passando mais de 70% de seu tempo descansando devido à 

22 sua dieta fundamentalmente folívora (Queiroz, 1995). Apesar do contexto e da 

23 extensa quantidade de informações disponíveis sobre os primatas, ainda são 

24 observadas algumas lacunas de conhecimento sobre animais endêmicos ou raros, 

25 enquanto com outras espécies há uma enorme quantidade de estudos anatômicos 

26 (Nunes e Catão-dias, 2006). Aversi-Ferreira et al. (2011a), descrevem que os estudos 

27 anatômicos são importantes para a Medicina Veterinária, pois seus achados podem 

28 contribuir para o conhecimento clínico e cirúrgico. 

29 A anatomia macroscópica serve como ferramenta de fundamental importância 

30 para a descrição destas estruturas osséas e musculares. Os dados obtidos poderão 

31 gerar um mapa para a comparação entre espécies que apresentem semelhanças 

32 morfológicas. O estudo anatômico em primatas não humanos é de fundamental 

33 importância para o entendimento da relação humana/ animal referentes aos aspectos 



 

1 morfológicos uma vez que nos permite ampliar ou mesmo conhecer a diversidade. 

2 O presente estudo tem por objetivo descrever às estruturas ósseas e anatomia 

3 macroscópica da coxa e perna do A. belzebul, como a origem, inserção e provável 

4 ação  muscular;  irrigação  e inervação,  comparando os  resultados com a  literatura 

5 sobre a anatomia de babuínos, chimpanzés, humanos modernos e outros. 

6 

7 

8 MATERIAL E MÉTODOS 

9 

10 Foram utilizados 07 exemplares de A. belzebul adultos e livres de lesões, de 

11 diferentes idades e gêneros. Esses animais foram cedidos pelo Projeto de Salvamento 

12 e Aproveitamento Científico da Fauna (PSACF) – UHE Belo Monte, segundo os ofícios 

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

14 pelo processo do IBAMA n° 02001.001848/2006-75. Os espécimes estavam 

15 armazenados em freezers de congelamento sob temperatura de -14°C, disponíveis 

16 para o início da pesquisa no Laboratório de Anatomia Humana e Comparativa da 

17 Universidade Federal de Goiás (UFG) – Regional Jataí. A presente pesquisa seguiu 

18 todos os aspectos éticos envolvendo pesquisa com animais, e obteve a aprovação do 

19 Comitê de Ética em Experimentação Animal - CEUA-UFG - protocolo n. 083/17 (em 

20 anexo). 

21 Os animais foram descongelados à temperatura ambiente, por 

22 aproximadamente 48h, higienizados em água corrente e fixados por perfusão do 

23 sistema venoso pela veia femoral em formaldeído a 10%. Após esse procedimento, 

24 os animais foram mergulhados e mantidos em tanque fechado e opaco. O preparo, 

25 acondicionamento   e  dissecação  foram  realizados  no  Laboratório   de   Anatomia 

26 Humana e Comparativa da Universidade Federal de Goiás – Regional Jataí. Decorrido 

27 período de 24 horas após a fixação, essas peças foram submersas em solução de 

28 aldeído fórmico a 4% e dissecadas a partir de no mínimo 72 horas após imersão. 

29 Durante a dissecação, foi removida a pele e, em segundo plano, a fáscia superficial. 

30 Em seguida, foram removidas as fáscias profundas para a evidenciação dos músculos 

31 da coxa e perna. Para evidenciação dos músculos profundos, bem como das 

32 inserções musculares, a musculatura superficial teve seus ventres ou tendões 

33 seccionados, quando necessário. A presumivelmente ação dos músculos foi 



 

1 estabelecida a partir da análise morfológica, topográfica e de pontos de fixação ao 

2 esqueleto. 

3 No preparo das peças ósseas foram seguidos procedimentos usuais em 

4 anatomia, método de maceração mecânica, que consiste no descarne manual, 

5 visando a retirada dos tecidos moles, aderidos aos ossos. Foi utilizado a maceração 

6 rápida, no qual os ossos foram colocados em imersão sob fervura por três horas. 

7 Após, os ossos foram retirados e submetidos ao processo de limpeza. Todos esses 

8 procedimentos foram realizados com auxílio de bisturis, pinças, facas e tesouras. Após 

9 a realização das etapas citadas acima, foi utilizado peróxido de hidrogênio (água 

10 oxigenada) na concentração de 10%, por imersão durante 48 horas, para o 

11 clareamento dos ossos. Após esse período, os ossos foram lavados em água corrente 

12 e expostos ao sol para secarem. 

13 A denominação das estruturas foi baseada na Internacional Nomina 

14 Anatômica Veterinária (I.C.V.G.A.N., 2017) e a documentação foi realizada por 

15 utilização de câmera fotográfica digital (Samsung, 10.2 Mega Pixels). 

16 

17 

18 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

19 

20 Mediante as observações feitas após a dissecação dos ossos e músculos da 

21 coxa e perna do A. belzebul, descreveu-se as seguintes estruturas: o osso femoral 

22 encontrado no A. belzebul (Fig. 3) junta-se com o quadril formando a coxa. Em sua 

23 anatomia observa-se um corpo com duas extremidades, cranial e caudal e acidentes 

24 ósseos bastante evidentes, como o trocanter maior, trocanter menor, colo, cabeça 

25 onde se encaixa no quadril, linha pectínea, linha medial da linha áspera, corpo, 

26 epicôndilo lateral, epicôndilo medial mais proeminente, côndilo lateral, côndilo medial 

27 e fossa intercondilar. Com base nos dados observados, o osso do fêmur do primata 

28 humano é semelhante ao encontrado em A. belzebul (VANPUTTE, 2016; MOORE, 

29 2019). 

30 De acordo com o estudo de Lebrão (2005), observou-se que as ocorrências de 

31 quedas constituem um agravo importante nos idosos e as fraturas, em particular as 

32 de fêmur (de colo ou outras partes), podem levar a vários tipos de complicações, 

33 inclusive à morte. Sendo assim, os pesquisadores devem realizar pesquisas sobre o 



 

1 fêmur do A. belzebul e outros primatas devido com a semelhanças primatas humanas, 

2 inferindo nos aspectos clínicos e/ou cirúrgicos desta estrutura. 

3 

4 
A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

6 Figura 3:   A:  Vista posterior do fêmur do A.belzebul. Trocanter maior, cabeça, colo, trocanter  menor, 
7 linha pectínea, linha medial da linha áspera, corpo, epicôndilo medial, epicôndilo lateral, côndilo medial. 
8 côndilo lateral e fossa intercondilar. B: Vista anterior do fêmur, trocanter menor, linha intertrocantérica, 

9 corpo de fêmur, tubérculo do adutor e face patelar. Barra 1 cm. 

10 

11 A patela do A. belzebul (Fig. 4) atua como uma sustentação dos músculos e 

12 uma junção do fêmur com os demais ossos, porém de forma tão pequena triangular, 

13 lisa, ela tem sua função de estabilização e ligação dos músculos que tem sua inserção 

14 na tíbia. Sua forma apresenta dois lados tanto anterior que se articula com os 

15 músculos, quanto posterior que faz como polia entre a junção dos mesmos. Em 

16 primatas humanos, alguns autores (Tortora; Gerard, 2016; Moore, 2018) descrevem 

17 que a patela se localiza entre os ossos do fêmur e tíbia, ajudando a dar estabilidade 

18 e fazendo a conexão dos mesmos, porém é um osso que sofre com traumas pois fica 

19 nas extremidades dos braços de alavanca. A patela é considerada um sesamoide que 

20 funciona como polia, facilitando a extensão do joelho nos primatas humanos. Não foi 

21 observado na literatura descrição de patela em outros primatas. Portanto os estudos 

22 feitos na patela do A. belzebul são necessários. 



 

1 
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3 
4 Figura 4: Vista posterior e anterior do A. belzebul, A: vista posterior da face articular da patela 
5 evidenciando base e ápice. B: vista da face anterior da patela evidenciando base e ápice. Barra 1 

6 cm. 

7 

8 O osso da fíbula do A. belzebul, se estende por toda a perna, fazendo sua 

9 junção na parte cranial no maléolo medial da tíbia. Sua estrutura é delgada e achatada 

10 formando a perna e o espaço entre eles é chamado de espaço interósseo. O formato 

11 na cabeça da fibula é em ponta e no ápice, observa-se o maléolo lateral e na tíbia, o 

12 maléolo medial (Fig. 5). O mesmo osso tem estrutura anatômica semelhante às 

13 descritas em primatas humanos, localizando-se póstero-lateralmente à tíbia, bastante 

14 delgado e classificado como longo. Seus elementos anatômicos como cabeça, corpo 

15 e maléolo tem importância articular e principalmente para a fixação muscular 

16 (Colicigno, 2008, Moore, 2014; Larosa, 2018). 

17 

18 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 

2 Figura 5: Vista posterior e anterior da fíbula do A. belzebul, A: vista anterior evidenciando 
3 a cabeça da fíbula, ápice da cabeça da fíbula, corpo da fíbula, face articular do maléolo 
4 lateral, fossa do maléolo lateral.   B:  Vista anterior  da fíbula do A. belzebul,  cabeça  da 

5 fíbula, maléolo lateral, margem anterior da fíbula. Barra 1 cm. 

6 

7 O osso da tíbia do A. belzebul (Fig. 6), tem forma alongada e serve como 

8 sustentação para o membro inferior. Apresenta acidentes anatômicos, como a cabeça, 

9 corpo, face articular para articulação tíbio-fibular distal. Na face anterior e proximal, 

10 destaca-se a tuberosidade para inserção do ligamento patelar. Semelhante a 

11 anatomia do primata humano, a tíbia é o principal osso da perna, localizada 

12 medialmente à fíbula apresentando em sua epífise proximal duas eminências 

13 conhecidas como côndilos, já na epífise distal é encontrado um processo piramidal 

14 conhecido como maléolo medial. A tíbia se articula com os três ossos: fêmur, fíbula e 

15 tálus (Gray 2000: Moore, 2014). 

16 As fraturas expostas de tíbia e fíbula são comuns em mecanismos de alto 

17 impacto devido a sua morfologia de ossos longos e a musculatura da região anterior 

18 da perna ser mais frágil (Sousa, 2016). As fraturas da tíbia são as mais frequentes 

19 entre as dos ossos longos; cerca de 300.000 anualmente nos EUA e provavelmente 

20 em torno de 50.000 no Brasil (Souza, 2000). A frequência e a complexidade destas 

21 fraturas as tornam muito importantes para os traumatologistas. As tentativas de 

A 
B 



 

1 separar o tratamento do trauma ósseo do tratamento das partes moles geralmente 

2 levam a sérias dificuldades e resultados negativos (Souza, 2000). Assim, o 

3 conhecimento anatômico da fíbula e a tíbia do A. belzebul devido a semelhança com 

4 primatas humanos pode contribuir para estudos científicos das patologias 

5 supracitadas. 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 

8 Figura 6: Vista anterior e posterior da tíbia do A. belzebul, A: côndilo lateral da tíbia, tuberosidade 
9 da tíbia, eminência intercondilar, côndilo medial da tíbia, margem anterior, face articular do maléolo 

10 medial. B: Face articular superior, côndilo medial da tíbia, face posterior e maléolo medial. Barra 1 
11 cm. 

12 

13 

14 O músculo tensor da fáscia lata do A. belzebul tem sua origem proximal na 

15 espinha ilíaca  ântero-inferior.  Este  músculo está  estreitamente  relacionado  com o 

16 glúteo máximo, recoberto por uma fáscia em comum e sua inserção é na parte caudal 

17 na face lateral da coxa. São supridos por ramos do nervo isquiático e nutridos por 

18 ramos da artéria femoral (Fig. 7). Descrito na literatura, o gênero Saimiri, conhecido 

19 como mico-de-cheiro, tem sua origem e inserção no mesmo local que os primatas 

20 humanos, na região anterior do lábio externo da crista ilíaca a partir da superfície 

21 externa da espinha ilíaca antero-superior. Além disso, o músculo tracto ílio tíbial, é 

22 mais robusto em Saimiri. Na espécie Macaca fascicularis, o músculo tensor da fáscia 



7 

8 
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12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

 

1 lata origina na parte distal e medial do glúteo máximo. Distalmente, o tensor da fáscia 

2 lata tem sua inserção na fáscia lata nestes grupos estudados (Swindler & Wood 1973, 

3 Gray 2000, Standring 2010). É omitida a origem do músculo tensor da fáscia lata em 

4 gorila, todavia, em humanos o referido músculo tem sua origem na espinha ilíaca 

5 ântero-superior e na face lateral da coluna vertebral (Testut; Latarjet, 1979; Getty, 

6 2008). 
 

21 Figura 7: Vista lateral da coxa direita do A. belzebul; (1) Tensor da fáscia lata: (2) Músculo 

22 vasto lateral: (3) Músculo Bíceps da coxa. Barra 1 cm 

23 

24 O músculo sartório do A. belzebul é longo e semelhante a uma fita que segue 

25 em sentido látero-medial através da parte ântero-posterior da coxa até a face medial 

26 do joelho. Assim, atua em duas articulações fazendo a provável a flexão do quadril e 

27 também participa da flexão do joelho. Sua irrigação pela artéria femoral e inervação 

28 pelo nervo femoral (Fig. 8). Em babuínos e chimpanzés, o músculo sartório tem sua 

29 origem da fáscia do músculo oblíquo externo do abdome e face anterior da crista ilíaca 

30 e insere-se na tuberosidade tibial pelo lado medial e divide fibras com o músculo grácil. 

31 No primata humano,o músculo tem origem na espinha ilíaca ântero-superior, toma 

32 um longo curso espiral sobre a face anterior da coxa e recobre os tendões do grácil e 

33 do semitendinoso; sendo sua vascularização e inervação idênticas ao encontrado nos 

34 Sapajus (Testut; Latarjet, 1959; Cunningham, 1976; O’Railly, 1985; Gray, 2000). 



2 
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1 O músculo vasto lateral do A. belzebul origina-se no trocanter maior e lábio 

2 lateral da linha áspera do fêmur, sua inserção é por fixação tendínea comum do 

3 músculo quadríceps femoral e sua principal função é a extensão da perna. É inervado 

4 pelo nervo femoral e vascularizado pela artéria femoral. (Fig. 8). Em comparação com 

5 os primatas humanos, sua origem na linha intertrocantérica, trocanter maior e parte 

6 superior do lábio lateral da linha áspera e se insere no contorno lateral do tendão do 

7 reto femoral, sendo inervado e irrigado pelo nervo e artéria femoral, respectivamente 

8 (Testut; Latarjet, 1959; Cunningham, 1976; O’Railly, 1985). 

9 
 

10 Figura 8: Vista interna da coxa do A. belzebul; (1) Músculo Sartório; (2) Músculo Vasto intermédio; (3) 
11 Músculo Vasto lateral. Barra 1 cm 
12 

13 O músculo vasto intermédio, situa-se profundamente ao musculo reto femoral, 

14 entre o músculo vasto medial e vasto lateral, ficando difícil isolar a função dos 

15 músculos vastos. Origina-se no perímetro ventral do fêmur, sua inserção é na margem 

16 medial da tuberosidade da tíbia e sua principal função é extensão da articulação do 

17 quadril. A inervação é feita pelo nervo femoral e irrigado pela artéria femoral profunda. 

18 (Figura 9). Desta maneira o músculo vasto intermédio, em Sapajus sua origem 



 

1 localizada nos dois terços inferiores do fêmur, enquanto sua inserção na parte 

2 profunda do quadríceps, sua inervação e irrigação encontra-se igual ao humano. 

3 (STANDRING,2010).  Em  primatas  humanos  está  descrito  que  o  músculo  vasto 

4 intermédio se situa profundamente ao músculo reto femoral, entre os músculos vasto 

5 medial e vasto lateral, sua inervação e irrigação encontra-se idêntico ao A. belzebul 

6 (MOORE, 2014). 

7 Observa-se no A. belzebul, que o vasto medial tem sua origem na linha 

8 intertrocantérica do fêmur e sua inserção por fixação comum aos músculos quadríceps 

9 femoral. Sua inervação é feita pelo nervo femoral e vascularização pela artéria femoral 

10 (Figura 9). Em Sapajus, o vasto medial apresenta origem semelhante à descrição aos 

11 babuínos e chimpanzés. O músculo vasto medial nestas espécies é originado na linha 

12 intertrocantérica e trocânter menor do fêmur. A inserção é semelhante em todos os 

13 quatro gêneros, ocorre na borda medial do tendão do quadríceps (SWINDLER & 

14 MADEIRA 1973; GRAY, 2000; STANDRING, 2010) 

15 O músculo pectíneo do A. belzebul, origina-se na linha pectínea do púbis e 

16 desce póstero lateral inserindo na linha pectínea do fêmur. É um músculo 

17 quadrangular achatado, irrigado pela artéria femoral e inervado pelo nervo femoral 

18 (Figura 10). Encontrado também semelhança nas descrições para Sapajus, sua 

19 origem na linha pectínea do púbis e desce em direção lateral do fêmur. Quando 

20 comparados aos humanos, este músculo apresenta semelhança. (SWINDLER, 

21 WOOD 1973, GRAY, 2000; STANDRING, 2010). 

22 O músculo adutor curto do A. belzebul fica localizado profundamente ao 

23 músculo pectíneo e adutor longo, se origina no corpo e do ramo inferior do púbis, sua 

24 inserção é na linha áspera do fêmur, irrigado pela artéria femoral e inervado pelo nervo 

25 femoral (Figura 10). O músculo adutor longo do A. belzebul, o mais anterior do grupo 

26 de adutor, origina-se no tendão da face anterior do púbis e insere-se na linha áspera 

27 do fêmur (Figura 10). O músculo adutor longo descrito no Sapajus tem sua origem 

28 lateral na sínfise púbica e sua inserção no lábio medial da linha áspera. Assim difere 

29 com o encontrado na literatura pelo Swindler e Wood (1973), em babuínos e 

30 chimpanzés, onde sua inserção é no ramo superior do púbis e, quando comparado 

31 com primatas humanos, sua origem é no corpo do púbis inferior à crista ilíaca, sua 

32 fixação distal está no terço médio da linha áspera do fêmur. A ação deste musculo é 

33 adução da coxa, e tem sua inervação pelo nervo obturatório e irrigação pela artéria 



 

1 obturatória (Moore, 2014). 

2 O músculo grácil do A. belzebu,l tem sua origem no corpo e ramo inferior do 

3 púbis e sua inserção na parte caudal medial da tíbia. A provável função deste músculo 

4 é adução da coxa. Sua irrigação é realizada pela artéria obturatória e inervado pelo 

5 nervo isquiático. (Fig. 10). Em Sapajus foi encontrada sua origem de aponeurose na 

6 margem medial do ramo inferior do osso púbis e no ramo superior do ísquio. Não 

7 foram descritas sua irrigação e inervação. (Aversi-Ferreira et al., 2011). De acordo 

8 com a literatura, o músculo é idêntico ao primata humano, com inervação e irrigação. 

9 (Moore, 2014). 

10 O músculo bíceps femoral do A. belzebul, como indica seu nome, tem duas 

11 origens, a cabeça longa e curta. A cabeça longa é lateral e protege o nervo isquiático. 

12 A cabeça curta origina-se no lábio lateral do terço inferior da linha áspera e crista supra 

13 condilar do fêmur e sua principal ação é a flexão do joelho. Este músculo é inervado 

14 e irrigado pelo nervo e artéria femoral, respectivamente (Fig. 10). Em Sapajus, o 

15 músculo bíceps femoral é semelhante a babuínos, mostra apenas a cabeça longa, 

16 não sendo bicipital, sua origem ocorre na tuberosidade isquial do gênero em 

17 comparação. Assim com seres humanos e chimpanzés, o bíceps femoral apresenta 

18 uma cabeça curta, a mesma origem na metade lateral da linha áspera do fêmur. A 

19 inserção da cabeça longa de Sapajus e babuínos ocorre em uma aponeurose proximal 

20 na tíbia com a cabeça da fíbula, as inserções de cabeça curtas em seres humanos 

21 com o côndilo lateral da tíbia e em chimpanzés perto da superfície articular do fíbular 

22 cabeça (Standring, 2010). 

23 
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10 

11 

12 

13 
14 Figura  10:  Vista  interna  da  coxa  do  A.  belzebul;  (1)  músculo  Pectineo; (2) 
15 Músculo Adutor curto; (3) Músculo Adutor longo; (4) Músculo Grácil. Barra: 1 cm 

16 

17 No A. belzebul o músculo semitendíneo em sua extremidade proximal, está 

18 inserido no túber isquiático e sua inserção distal na superfície medial da tuberosidade 

19 da tíbia. A sua principal função consiste em extensão do quadril, flexão do joelho e 

20 rotação medial da tíbia. A inervação e irrigação é realizada, respectivamente, pelo 

21 nervo isquiático  e  artéria  femoral  profunda. (Fig.  11).  As  características descritas 

22 acima para este músculo são semelhantes na Macaca fascicularis e na anatomia 

23 humana (Ackermann, 2003). 

24 O músculo semimembranoso do A. belzebul (Fig.11) forma-se 

25 aproximadamente no meio da coxa e desce para o côndilo medial da tíbia. Sua 

26 provável função é a extensão do quadril, flexão do joelho e rotação medial da tíbia. 

27 Sua irrigação é realizada pela artéria femoral e inervação pelo nervo isquiático. O 

28 músculo semimembranoso em Macaca fascicularis origina-se a partir da borda inferior 

29 lateral da tuberosidade isquiática, sua ação flexão da perna. No humano, é possível 

30 verificar somente o semimembranoso sua origem na face proximal na tuberosidade 

31 isquiática, sua inserção na face distal localizada no côndilo medial da tíbia, sua ação 

32 flexão do quadril, rotação e flexão medial do joelho e tem sua inervação nervo 
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1 isquiático (Gray, 2000; Ackermann, 2003). 
 

2 Figura 11: Vista lateral e inferior da coxa do A. belzebul, (1) M. Semitendineo; (2) M. Semimenbranoso. 

3 Barra 1cm. 

4 

5 O nervo isquiático do A. belzebul emerge no forame isquiático maior em 

6 sentido ínfero-lateral recebendo a artéria glútea inferior, assim, supre os músculos 

7 posteriores da coxa e não supre estruturas da região glútea. Assim ele desce na parte 

8 posterior da coxa, profundamente no músculo bíceps femoral e bifurca-se nos 

9 músculos tibial e fibular com um ápice na fossa poplítea para os nervos fibular e tibial 

10 (Fig. 12 A). De acordo com Moore, (2014), em primatas humanos o nervo isquiático é 

11 um ramo terminal do plexo sacral, sendo o mais volumoso do corpo humano. Tem sua 

12 origem nos ramos primários em L4, L5, S1, S2 e S3, porém encontram-se por sua vez 

13 em um único tronco quer se subdivide em nervo tibial e nervo fibular (Rizzo; 2012). 
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1 Figura 12 A: Vista lateral inferior do A.belzebul, trajeto do nervo 

2 isquiático (conforme indicação da seta verde), com suas 
3 ramificações na fossa poplítea. Barra 1 cm. 
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16 

17 Figura 12 B: Vista interna da coxa do A. belzebul com trajeto 
18 artéria femoral (seta vermelha) e o nervo femoral (seta verde). 

19 Barra:1 cm 

20 

21 O nervo femoral do A. belzebul (Fig. 12 B) foi descrito com a sua origem dentro 

22 do abdome no músculo psoas maior e desce sentido póstero lateral interno da coxa 

23 até a fossa poplítea. Encontrado em humanos, também se origina dentro do músculo 

24 psoa maior e desce sentido póstero lateral através da pelve até o ponto do ligamento 

25 inguinal, assim se divide em vários ramos para os músculos anterior da coxa 

26 (Moore,2014). 

27 A artéria femoral encontrada no A. belzebul (Fig. 13 B) é a continuação da 

28 artéria ilíaca externa passa distal pelo ligamento inguinal, assim se subdividindo ao 

29 meio depois atravessa os adutores aonde passa a ser chamado de artéria poplítea. 

30 Através da artéria ilíaca externa distal ao ligamento inguinal, fica dividido ao meio 

31 depois atravessa os adutores e aonde é chamado de artéria poplítea assim descrito 

32 por (Moore,2014). A artéria femoral descrita em S. libidinosos é de calibre maior 

33 origina-se na artéria ilíaca externa e divide-se na coxa atravessa o forame da fossa 

34 poplítea aonde é chamado de artéria femoral (Primer, 2013). 
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13 Figura 13: Vista interna medial da coxa do A. belzeul   trajeto da irrigação da artéria 
14 femoral (seta vermelha) e ramificação da artéria femoral profunda (seta verde). Barra  1 
15 cm 

16 

17 

18 A artéria femoral (Fig. 13), divide-se, assim segue com os músculos profundos 

19 no bíceps femoral e sartório, descendo posteriormente para a face medial do fêmur. 

20 Assim também encontramos as artérias perfurantes nos músculos, adutor longo, 

21 adutor curto, lateralmente ao fêmur, assim suprindo o compartimento medial, posterior 

22 e lateral do fêmur. Em primatas humanos tem cerca de 1 a 5 cm, e se localiza inferior 

23 ao ligamento inguinal, porém seguem entre os músculos pectíneo e adutor longo, 

24 descendo posterior a face medial do fêmur, assim ela também pode ser encontrada 

25 no músculo adutor magno ao redor de fêmur (Moore, 2014). 

26 A fossa poplítea é um compartimento que fica entre o membro superior e inferior 

27 e no seu anterior tem somente gordura. (Fig. 14). De acordo com (Moore,2014) a 

28 região poplítea dos humanos é semelhante ao músculo poplíteo, delgado e triangular, 

29 assim situado profundamente às cabeças do musculo gastrocnêmico onde forma 

30 parte do assoalho da fossa poplítea e a depressão atrás do joelho. 

31 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2 Figura 14: Vista lateral e interna da fossa poplítea do A. belzebul.  Barra de 1 cm 

3 

4 O músculo tibial anterior do A. belzebul está localizado na região anterior da 

5 perna, é um músculo grande e superficial, sua origem fica na parte ântero-lateral da 

6 tíbia e sua inserção primeiro osso metatarsal e cuneiforme medial. Sua provável ação 

7 é a dorsiflexão do joelho e inversão do pé e sua inervação é feita pelo nervo fibular 

8 profundo. (Fig. 15). No Sapajus libidinosos sua origem está no terço proximal da face 

9 anterior da tíbia até o côndilo lateral, sua inserção na região plantar do pé no osso 

10 cuneiforme medial e é inervado pelo nervo fibular profundo. O músculo tibial anterior 

11 em babuínos é idêntico ao dos humanos e chimpanzés, e origina-se no côndilo lateral 

12 e porção proximal-lateral da tíbia e membrana interóssea, se insere na base do osso 

13 cuneiforme medial e a base do hálux e inervado pelo nervo fibular profundo (Swindler 

14 e Wood,1973). 
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1 . 

2 Figura 15: Vista anterior da perna do A. belzebul,1: tibial 
3 anterior, 2: tibial acessório, 3: extensor longo do hálux, 4: 
4 extensor longo dos dedos. Barra 1 cm. 
5 
6 

7 O músculo tibial acessório encontrado no A. belzebul (Fig. 15), tem sua origem 

8 no côndilo lateral e inserção na parte lateral do primeiro metatarso e inervado pelo 

9 nervo fíbular profundo. Assim como descrito anteriormente este músculo não foi 

10 encontrado em nenhum outro primata e nem mesmo no homem, com exceção do S. 

11 libidinosos (Aversi-Ferreira; 2013; De Sousa Guarrido,2013). 

12 O músculo extensor longo do hallux tem sua origem no terço médio da tíbia e 

13 parte lateral da fíbula, sua inserção é na falange distal do hallux e sua provável ação 

14 extensão do hallux. É inervado pelo nervo fibular profundo (Fig. 15). No S. libidinosos 

15 sua origem é no terço proximal e médio da tíbia, e entre a porção medial da fíbula, sua 

16 inserção na base de ambas as falanges do hallux é inervado pelo nervo fibular longo, 
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1 assim também encontrado em babuínos, no entanto somente a diferença na inserção 

2 do hallux (Swindler e Wood, 1973). Em chimpanzés e humanos foram encontrados 

3 somente a diferença na descrição da inserção na falange distal do hallux (Aversi- 

4 Ferreira et al., 2007). 

5 O músculo extensor dos dedos do A. belzebul, tem sua origem na face lateral 

6 da tíbia na porção proximal e sua inserção na face anterior das falanges distais, sua 

7 provável ação é estender os dedos do pé, é inervado pelo nervo fibular profundo (Fig. 

8 15). Estes achados corroboram com os dados em S. libidinosos, que se origina na 

9 cabeça e colo da fíbula, membrana interóssea entre os dois ossos da perna, sua 

10 inserção se ramifica na região metatarsal em quatro partes que são distribuídas para 

11 os quatro dedos laterais. O músculo extensor dos dedos se origina no côndilo lateral 

12 da tíbia, cabeça e superfície anterior da fíbula e membrana interóssea, sua inserção 

13 nas falanges media e distal dos quatro dedos e inervado pelo nervo fíbular  profundo 

14 nos babuínos, chimpanzés e humanos (Swindler e Wood,1973; Moore, 2014). 

15 Em uma vista posterior da perna observa-se no A. belzebul o músculo 

16 gastrocnêmio. Sua origem é na face posterior dos epicôndilos medial e lateral do fêmur 

17 e inserção na face lateral do calcâneo, sua provável ação é flexão plantar do pé e 

18 flexão da articulação do joelho e sua inervação é feita pelo nervo tibial (Fig. 16). O 

19 gastrocnêmio (Vanputte, Cinnamon L,2016: Moore, 2018;) em humanos é assim um 

20 músculo mais superficial da perna, fusiforme, sua origem apresenta duas cabeças, 

21 a cabeça medial maior e se estende mais distalmente do que a cabeça lateral, e sua 

22 inserção na face posterior do calcâneo, é inervado pelo nervo tibial e sua ação realiza 

23 flexão plantar do tornozelo. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 

2 Figura  16:  Vista  posterior   da  perna  do   A. 
3 belzebul,1: ventre lateral do gastrocnêmio, 2: 
4 Ventre medial  do músculo  gastrocnêmio  e 3: 

5 Músculo sóleo. Barra 1cm. 

6 

7 O retináculo encontrado na perna do A. belzebul, serve para unir os nervos e 

8 ligamentos que descem em direção ao pé. Assim podemos encontrar os retináculos 

9 superior e inferior (Fig.17). Os retináculos descritos por (Moore, 2018), são 

10 espessamentos de fáscias, semelhantes a uma faixa que fazem a junção de todos os 

11 nervos, ligamentos e músculos que descem em direção do pé, assim tendo sua 

12 fixação ântero-superior do calcâneo. 
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1 

2 Figura 17: Vista lateral da perna do 
3 A. belzebul, observando retináculo 
4 superior (estrela vermelha) e inferior 

5 (estrela azul). Barra 1 cm 

6 

7 O músculo fibular longo do A. belzebul (Fig. 18), é um músculo superficial que 

8 tem sua origem acima do corpo da fíbula e sua inserção na planta do pé, sua provável 

9 ação é a inversão do pé e a inervação é feita pelo nervo tibial. Segundo a literatura 

10 descrita Joshi et al. 2006; Witvrow, 2006, relatam que sua origem está localizado na 

11 parte lateral da perna do humano, na face lateral da fíbula, seu trajeto em forma de 

12 tendão passa embaixo da planta do pé e se fixa no primeiro metatarso, realizando sua 

13 ação de flexão plantar e uma eversão e sua inervação nervo fibular. 
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1 

2 Figura 18: Vista lateral da perna do A.belzebul, 1: fibular 

3 longo, 2: fibular curto e 3:extensor acessório. Barra 1cm. 

4 

5 O músculo fibular curto no A. belzebul (Fig. 18) localiza-se profundamente 

6 ao músculo fibular longo próximo a face lateral do pé, suas fibras apresentam 

7 disposição paralela tendo sua origem na parte inferior do corpo da fíbula e sua 

8 inserção no V osso metatarsal. A inervação é feita pelo nervo fibular superficial e sua 

9 provável ação é a evesão e flexão plantar do pé. De acordo como descrito em 

10 humanos, este  músculo faz parte do grupo lateral da perna tendo sua origem no 2/3 

11 distais da face lateral da fíbula com inserção na tuberosidade do 5º metatarso, 

12 inervado pelo nervo fibular superficial, agindo como eversor do pé e ainda que fraca a 

13 flexão plantar do tornozelo (Colicigno, 2008; Van De Graff, 2003; Larosa, 2018). 
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CONCLUSÕES 

 
 

Este estudo demostrou a importância de realizar possíveis comparações entre 

os humanos e outros animais, em que a análise desenvolvida deu-se através de 

observação da coxa e perna do macaco A. belzebul, compreendendo o tensor da 

fáscia lata, sartório, vasto lateral, vasto medial, vasto intermédio, adutor longo, adutor 

curto, pectíneo, grácil, bíceps femoral, semitendinoso, semimembranoso, nervo 

isquiático e artéria femoral. No decorrer da pesquisa identificamos semelhanças ao 

Sapajus, humanos e ao chimpanzé. Desta forma, foi descrita a perna do mesmo com 

gastrocnêmio, sóleo, poplíteo, tibial posterior, tibial anterior, flexor longo dos dedos, 

flexor longo do hálux, fíbular longo e curto, extensor acessório, extensor longo dos 

dedos, extensor longo do hallux na literatura, porém não foi encontrado descrição em 

outros primatas perante a anatomia da perna, sendo que este estudo serve como um 

subsídio para novas pesquisas descritivas em anatomia dos animais silvestres. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

Em virtude da falta de informação sobre a anatomia de animais silvestre, 

este trabalho teve o propósito de contribuir tanto na medicina clínica quanto 

cirúrgica e proporcionar ao leitor um conhecimento sobre os aspectos morfológicos 

da coxa e perna do A. belzebul, gerando assim novas pesquisas e possíveis 

comparações entre eles ou até mesmo em outras espécies. 
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