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RESUMO 
 
 
Estudos sobre a foliculogênese pré-antral em mico-leões (Leontopithecus) são 
escassos. O presente estudo teve como objetivo obter dados quantitativos e 
qualitativos da população de folículos pré-antrais de Leontopithecus de diferentes 
espécies (L. rosalia, L. chrysomelas, L. chrysopygus) e posições hierárquicas (fêmea 
dominante, fêmea dominante não reprodutiva e fêmea subordinada). Foram 
coletados 15 pares de ovários (5 pares para cada grupo de fêmeas (dominantes, 
dominante não reprodutiva e subordinada) de fêmeas com idade entre três e sete 
anos. Os ovários foram dividos ao meio e apenas uma metade foi destinada ao 
processamento histológico. Cada metade do ovário foi seccionada seriadamente à 5 
µm e cada décima secção do tecido ovariano um lâmina foi montada e corada pelo 
método PAS-Hematoxilina. Houve diferença estatística entre o ovário direito e 
esquerdo para  a população folicular. O ovário direito teve uma maior população 
quando comparado ao esquerdo nas três espécies e grupos hierárquicos de 
Leontopithecus. Em relação à percentagem de folículos por categoria folicular, 
observou-se uma maior percentagem de folículos primários em relação aos outros 
folículos pré-antrais. A percentagem de folículos normais foi significativamente maior 
do que a de folículos degenerados em todas as categorias foliculares nas fêmeas 
das três espécies e diferentes posições hierárquicas de Leontopithecus. Uma grande 
percentagem de folículos degenerados era de primordial. Fêmeas dominantes não 
reprodutivas e subordinadas tinham uma maior taxa de folículos degenerados que 
fêmeas dominantes. Diferença estatística encontrada  no diâmetro folicular nas três 
espécies de Leontopithecus mostrou que é possível usar este parâmetro para 
classificar as diferentes categorias foliculares. As informações obtidas neste estudo 
servirão como parâmetro para subsequentes estudos in vivo ou in vitro sobre a 
foliculogênese em primatas não humanos do Neotrópico da espécie Leontophitecus.  
 
 
 
Palavras-chave: Leontopithecus, degeneração, folículo pré-antral 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 

 

Knowledge about the preantral folliculogenesis of tamarins (Leontopithecus sp) are  
scarce. The present study aimed to obtain quantitative and qualitative data about the 
follicular ovarian population in Lion tamarin females from different species (L. rosalia, 
L. chrysomelas, L. chrysopygus)  and hierarchical status (non-dominant female, 
dominant female and subordinate female). Fiveteen ovaries were obtained from each 
adult female group (non-dominant female, dominant female and subordinate female). 
The ovaries were divided in 2 halves and one of that was destined for classic 
histology. Each half was sectioned serially at a thickness of 5 µm and each 10 th 
section of ovarian tissue fragment was mounted and stained with periodic acid Schiff 
and hematoxylin (PAS- Hematoxylin).There was statistical difference between the 
right and left ovaries for the follicular population. The right ovary had a larger follicular 
population compared to the left in Lion tamarin females from different species  and 
hierarchical status. Concerning the percentage of follicles by follicular category, in the 
present study a larger percentage of primary follicles was found in relation to the other 
preantral follicles. The percentage of normal follicles was significantly greater than the 
percentage of degenerate follicles in all categories in Lion tamarin females from 
different species  and hierarchical status. The greatest percentage of degenerate 
preantral follicles was the primordial. Non-dominant female and subordinate female 
showed a larger percentage of degenerate follicles in relation of dominant female. 
Statistical difference found in the follicular diameter in three species of 
Leontopithecus show that is possible to use it to aid in the classification of the 
different follicular categories. We conclude that the information obtained in this study 
can be used as a parameter for subsequent in vivo or in vitro studies about 
folliculogenesis in non-human neotropical primates of the Leontophitecus species. 
 
 
Key-words: Leontopithecus, degenerate, preantral folicle.  
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1. INTRODUÇÃO 
 
 

 
Os micos-leões (Leontopithecus), indubitavelmente, são símios de 

especial beleza e encontram-se presentemente com risco de desaparecimento, 

requerendo a adoção de medidas que visem a sua conservação em programas de 

propagação in-situ e ex-situ.  Dentre essas medidas a criação em cativeiro é 

necessária para se obter espécimes em quantidade tal que permita a sua re-

introdução na natureza.  No cativeiro o que se busca é a reprodução desses 

animais, entretanto, poucos são os conhecimentos sobre a fisiologia e as patologias 

relacionadas com os ciclos reprodutivos, para que sirvam de base para a adoção de 

práticas que permitam melhores índices reprodutivos. 

 

Muitos esforços têm sido empregados pelos conservacionistas no sentido 

de preservar os nichos ecológicos próprios desses primatas, através da 

conscientização das populações vizinhas a estes. Também se destaca o 

desenvolvimento de projetos de criação em cativeiro com vistas a aumentar o 

número de espécimes para favorecer a reintrodução na natureza.  

 

Para atender aos objetivos da conservação torna-se necessário, num 

primeiro momento, obter os conhecimentos a respeito da biologia em geral e, 

principalmente, quanto aos aspectos relacionados com a sua reprodução 

 

 

 

 

 

 



Estudos sobre o comportamento social dos sagüis feitos por EPPLE & KATZ 

(1983), demonstram que eles adotam o sistema de vida em grupo com um núcleo 

estável constituído por uma fêmea dominante (�α), um macho dominante (�α) e 

seus dependentes(�β e �β).  A supressão ou inibição da reprodução das demais 

fêmeas do grupo imposta pela fêmea reprodutora parece ser uma característica 

marcante dos calitriquídeos mantidos em cativeiro (SANTOS, 1998). Várias 

hipóteses têm sido formuladas a respeito dos mecanismos pelos quais a fêmea 

dominante poderia influir na fisiologia das demais fêmeas, entre eles, a ação dos 

feromônios emitidos pela fêmea ativamente reprodutiva através de marcações ano-

genitais ou circungenitais de cheiro.  Outro fator citado é o efeito social traduzido 

pela agressividade da fêmea reprodutiva sobre as demais agindo na supressão 

ovariana. Por último cita a tendência natural de evitar a endogamia, o que já foi 

demonstrado quando fêmeas pareadas com parentes não exibiam ciclos ovarianos 

normais enquanto acasalamentos com machos não parentes resultavam em 

acasalamentos férteis.  A autora também não descarta a possibilidade desses 

fatores atuarem conjuntamente. Fêmeas dominantes que não apresentam prenhez 

ou parto nos últimos 24 meses são consideradas inférteis, ou seja, fêmeas não 

reprodutivas. 

 

Estudos sobre a foliculogênese na fase pré-antral de fêmeas do gênero 

de Leontopithecus. e se a taxa de atresia folicular em fêmeas dominantes não 

reprodutivas e fêmeas subordinadas é maior que em fêmeas dominantes e se esta 

está relacionada com a supressão reprodutiva não existem até o presente momento. 

No tocante à pesquisa básica, a manipulação de folículos ovarianos poderá permitir 

o conhecimento de diferentes fatores implicados de maneira direta ou indireta na 



foliculogênese e no processo de atresia, bem como a obtenção de informações 

complementares acerca dos folículos ovarianos, do ponto de vista morfológico e 

funcional. A realização de tais estudos, além da sua importância no fornecimento de 

dados quantitativos e qualitativos da população folicular, pode ser uma ferramenta 

útil para o aperfeiçoamento de biotécnicas que visem a multiplicação de animais em 

via de extinção por meio de fornecimento de um grande número de oócitos de um 

mesmo animal para biotécnicas como fecundação in vitro e clonagem. 

 

O assunto é de especial interesse para os primatologistas e 

pesquisadores conservacionistas que encontram dificuldade de obter os 

conhecimentos da fisiologia e patologias associadas à reprodução. Espera-se 

preencher uma lacuna existente no conhecimento científico e obter subsídios que 

sirvam de base para futuras pesquisas, especialmente no campo da Biotecnologia 

aplicada à reprodução dos primatas não-humanos em condições naturais ou de 

cativeiro, e melhor entender a etiopatogenia de doenças relacionadas com falhas 

reprodutivas. 

 

Sendo assim, os objetivos do presente estudo foram estudar 

quantitativamente e qualitativamente a população de folículos pré-antrais nas 

diferentes espécies e posições hierárquicas de Leontopithecus, além de avaliar se a 

taxa de atresia folicular ovariana em fêmeas dominantes não reprodutivas e 

subordinadas é maior que em fêmeas dominantes e se esta está ligada à supressão 

reprodutiva destas fêmeas. 

 



2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

 2.1.Classificação dos primatas utilizados na pesquisa biomédica 

  

Os primatas pertencem à ordem Primates, que é dividida em duas 

subordens: a Strepsirhini e a Haplorhini. Os haplorrinos constituem as infra-ordens 

Tarsii, Platyrrhini e Catarrhini. Os primatas são usualmente chamados de 

neotropicais ou primatas do Novo Mundo (PNM) (Platyrrhini) e primatas do Velho 

Mundo (PVM) (Catarrhini), que são aqueles provenientes da Ásia e da África 

(AURICHIO, 1995). Os primatas do Novo Mundo (Infra-ordem Platyrrhini) são 

definidos como um grupo diversificado de antropóides encontrados em habitats 

tropicais das Américas Central e do Sul (FLEAGLE, 1999). A infra-ordem Platyrrhini 

é formada pela superfamília Ceboidea, que por sua vez é dividida nas famílias 

Callimiconidae, Callitrichidae, Cebidae (MONTEIRO DA CRUZ, 1998). 

Os cebídeos constituem a maioria dos primatas neotropicais (AURICHIO, 1995). 

Dentre estes se destacam as subfamílias Cebinae e Saimiriinae, a que pertencem as 

espécies Cebus apella e Saimiri sciureus, respectivamente (HERSHKOVITZ, 1979; 

VAUGHAN, 1985), enquanto a espécie Callithrix jacchus, Leontopithecus rosalia, 

Leontopithecus chrysomelas e Leontopithecus chrysopygus pertence à Família 

Callitrichidae. 

 

 

 

 

 



2.2. Modelo animal em estudo: Gênero Leontopithecus 

 

 

2.2.1.Taxonomia 

 

Atualmente a família Callitrichidae inclui os gêneros Leontopithecus, 

Cebuella, Callithrix, Saguinus e Mico com uma vasta diversidade de táxa (RYLANDS 

et al., 2000), e segundo HERSHKOVITZ (1977), nela encontram-se os menores e 

mais belos primatas neotropicais. Os autores utilizam o termo vernacular 

calitriquídeos para fazer referência aos indivíduos dessa família, e este termo tem 

hoje grande aceitação e utilização pelos primatologistas. 

 

No gênero Leontopithecus (LESSON, 1840), atualmente são 

reconhecidas quatro espécies: Leontopithecus rosalia (LINNAEUS, 1766), 

Leontopithecus chrysopygus (MIKAN, 1823), Leontopithecus chrysomelas (KUHL, 

1820) e Leontopithecus caissara (PERSSON; LORINI, 1990) sendo que vários 

nomes comuns são atribuídos a essas diferentes espécies (RYLANDS, 1996).  Por 

exemplo, os indivíduos de L. rosalia são chamados de sauí-piranga na língua tupi, 

mico-leão-dourado na língua portuguesa e “golden lion tamarin” na inglesa. 

(COIMBRA-FILHO, 1969; COIMBRA-FILHO; MITTERMEIER, 1972; HERSHKOVITZ, 

1977).  Os L. chrysomelas são chamados de sauí-una em tupi, mico-leão-de-cara-

dourada em português e “golden headed lion tamarin” no inglês. (COIMBRA-FILHO, 

1970; COIMBRA-FILHO; MITTERMEIER, 1972 RYLANDS et al., 1993).  Já os L. 

chrysopygus são também conhecidos pelos nomes comuns de sauí-preto em tupi, 

mico-leão-preto em português e “golden-rumped lion tamarin” ou “black lion tamarin” 



no inglês. (COIMBRA-FILHO, 1970 e 1976; COIMBRA-FILHO; MITTERMEIER, 

1972). Finalmente, L. caissara conhecido como mico-leão-de-cara-preta na língua 

portuguesa e por “black-faced lion tamarin” na língua inglesa. (COIMBRA-FILHO, 

1990; PERSSON; LORINI, 1993). 

 

Dentro do aspecto taxonômico já existiu alguma discussão a respeito do 

status de espécie ou de subespécie para o L. rosalia.  Em 1976, COIMBRA-FILHO, 

baseando-se em alguns aspectos fisiológicos, morfológicos e etológicos, propôs 

considerar no gênero Leontopithecus apenas a espécie L. rosalia, e que as 

variações na coloração do pelame seriam próprias de sub-espécies a serem 

identificadas como L. r. rosalia (mico-leão-dourado), L. r. chrysomelas (mico-leão-de-

cara-dourada) e L. r. chrysopygus (mico-leão-preto).  

 

Alguns autores reconheceram a validade específica das formas do táxon 

como tendo somente três espécies válidas: L rosalia, L. chrysomelas, L. 

chrysopygus, e consideraram que L. caissara seria uma subespécie de L. 

chrysopygus, defendendo o ponto de vista de que ambas seriam apenas duas raças 

geográficas, com variação clinal de pelame dentro do mesmo táxon. (COIMBRA-

FILHO, 1990; RYLANDS et al., 1993).  

 

Atualmente, L. caissara vem sendo considerada como uma espécie válida 

e dispõe já de alguns estudos preliminares, sem, entretanto, possuir qualquer 

colônia ex situ. (BALLOU; SHERR, 1997) 

 



2.2.2.Aspectos morfológicos 

 

Atualmente, com base em suas características morfológicas, os primatas 

do Novo Mundo foram situados em dois grandes grupos: os calitriquídeos e os 

cebídeos (MITTERMEIER et al., 1994). De acordo com HERSHKOVITZ (1977) os 

calitriquídeos, poderiam ainda ser divididos em “marmosets” incluindo os gêneros 

Cebuela e Callithrix com incisivos inferiores longos e cilíndricos, e “tamarins” onde 

inclui-se  Leontopithecus e Saguinus que apresentam  incisivos inferiores 

relativamente curtos e  planos. 

 

Os calitriquídeos representam um grupo homogêneo e bem definido com 

as características de porte reduzido, garras substituindo unhas em todos os dígitos 

(exceto no halux), dois dentes molares em cada série, molares superiores 

triangulares e relativamente simples, e ocorrência de gemiparidade com extensas 

anastomoses vasculares na placenta. (COIMBRA-FILHO, 1976, HERSHKOVITZ, 

1977; PISSINATTI, 1999). 

 

Leontopithecus são considerados os maiores representantes de 

calitriquídeos com o seu peso corporal variando entre 600 e 700 g. (COIMBRA-

FILHO, 1976; SANTOS, 1994).  De uma maneira geral, esses sagüis são 

reconhecidos pelo simulacro de juba leonina formado pelos longos pêlos da região 

cefálica, fato que origina a designação comum de micos-leões. (COIMBRA-FILHO, 

1976). 

 



Nos extensos estudos feitos em Leontopithecus por COIMBRA-FILHO 

(1976), é apontada a existência de tonalidades amareladas, avermelhadas e 

douradas nas três espécies. O autor ressalta que a principal diferença entre elas se 

resume na distribuição dos campos cromogenéticos do pelame.  Este autor propõe 

uma chave para a determinação das três espécies de Leontopithecus, baseada no 

padrão normal do pelame assim representada: 

• Leontopithecus rosalia => Pelame constituído praticamente de 

tons amarelo-dourado-avermelhados, 

• Leontopithecus chrysomelas => Pelame em geral preto brilhante, 

mas a cara, garganta parte frontal dos pêlos circunfaciais, e membros anteriores 

dos braços às mãos, são dourado-ferrugíneos; pelo menos a metade proximal 

superior da cauda, amarelo claro, 

• Leontopithecus chrysopygus => Pelame de um modo geral preto 

brilhante, mas as regiões dorsal inferior e ventral, faces externas e internas das 

coxas, com colorido variando do amarelo ao acastanhado; pequena mancha 

frontal amarelada, e outra conspícua amarelo-dourada, no baixo dorso e base da 

cauda. 

 

Alguns autores observam que os micos-leões apresentam características 

morfológicas bem adaptadas à insetivoria, como dedos muito longos, que facilitam a 

micro-manipulação na captura de insetos ou larvas introduzidos nos pequenos 

buracos dos galhos das árvores, ainda que estejam também incluídos em sua dieta 

os pequenos vertebrados e invertebrados, frutos silvestres e, menos 

freqüentemente, gomas ou exsudatos, caso os encontrem escorrendo pelo tronco 

das árvores. (COIMBRA-FILHO, 1976; SANTOS, 1994; RYLANDS, 1996). 



 

De acordo com HERSHKOVITZ (1977), algumas características, tais 

como o pequeno tamanho, presença de garras no lugar de unhas e molares 

tricúspides são características de uma herança bastante primitiva. Outros autores, 

contrariamente, acreditam que não só o pequeno tamanho, mas outras 

características comuns nos calitriquídeos, como a ocorrência de gêmeos 

homozigóticos e presença de um único par de mamilos, somado à forma de um 

útero simples, são características tipicamente avançadas e não primitivas. 

(SUSSMAN; KINSEY, 1984; LEUTENEGGER, 1979). 

 

De uma forma mais simplificada e objetiva, EISENBERG (1977) entende 

que os calitriquídeos, de uma forma geral, apresentam algumas características que 

são contemporâneas e outras primitivas. Entre as contemporâneas aponta o 

pequeno tamanho que, evidentemente, aumenta a pressão de seleção, favorece a 

gemiparidade e encurta o ciclo reprodutivo, e como características primitivas ou 

plesiomórficas, aponta para os extensos campos glandulares na área ano-genital e 

esternal em ambos os sexos, para a existência de um órgão vômero-nasal funcional 

e para a presença de garras em substituição às unhas nos dedos. 

 

 

 

 

 

 

 



2.2.3. Distribuição geográfica 

 

O Brasil está situado na região neotrópica e dispõe de grande diversidade 

de ecossistemas silvestres em seu território. Essa situação geográfica fez com que o 

país viesse a ser premiado com extraordinária riqueza primatológica, considerada a 

maior dentre todas as unidades políticas mundiais. (COIMBRA-FILHO, 1983; 

MITTERMEIER et al. 1994). 

 

Considerando-se a distribuição geográfica das espécies de 

Leontopithecus no Brasil, HERSHKOVITZ (1977) observa que estes animais 

habitavam originalmente as florestas costeiras de baixa altitude dos Estados da 

Bahia, Espírito Santo, São Paulo e Rio de Janeiro. Mais recentemente, os autores 

consideraram que L. rosalia é uma espécie própria do sudeste e específica do 

Estado do Rio de Janeiro, e que L. chrysomelas é própria do sudeste do Estado da 

Bahia, com populações sendo observadas entre o sul do Rio das Contas e norte do 

Rio Jequitinhonha, incluindo-se aqui as zonas cacaueiras que se misturam com as 

matas remanescentes. Já L. chrysopygus no Estado de São Paulo pode ser 

encontrada em fragmentos florestais entre os rios Paranapanema e Tietê, 

principalmente no Parque Estadual do Morro do Diabo, existindo também alguns 

animais próximos de Gália, na Reserva dos Caitetús. (COIMBRA-FILHO, 1976; 

RYLANDS, 1996; PISSINATTI, 1999). (Figura 1) 

 

 

 



 

 

Figura 1 – Distribuição geográfica das três espécies de Leontopithecus 

disponíveis em cativeiro (L. rosalia, L. chrysomelas e L. chrysopygus). 

 

Segundo SANTOS (1994) representantes de L. rosalia, ou mico-leão-

dourado, são encontrados em fragmentos de florestas costeiras no Estado do Rio 

de Janeiro, nas proximidades de Silva Jardim e na Reserva Biológica de Poço das 

Antas.  Observações recentes sobre a área de ocorrência de L. rosalia feitas por 

Kierulf e Rylands (2003) apontam para as municipalidades de Silva Jardim, Cabo 

Frio, Saquarema e Araruama, em locais com altitudes inferiores a 300m, sendo 

que em um dos municípios pôde ser observado a 550m do nível do mar. 

 



Os indivíduos de L. caissara podem ser encontrados na localidade de 

Barra do Ararapira, Ilha de Superagui e no extremo norte da costa Estado do 

Paraná. Além disso, no município de Cananéia no Estado de São Paulo, um grupo já 

foi encontrado. (PERSSON; LORINI, 1993; RYLANDS et al. 1993; RYLANDS, 1996). 

 

As espécies de Leontopithecus são notadamente arborícolas e endêmicas 

da Mata Atlântica, mas observa-se que a destruição dos ambientes naturais originais 

fez com que estes animais passassem a habitar também as florestas secundárias 

disponíveis. (COIMBRA-FILHO,1977, SANTOS, 1994, PISSINATTI, 1999). 

 

No seu habitat, Leontopithecus forma grupos familiares que variam em 

número de indivíduos, mas em sua maioria constituído de dois a oito, que utilizam 

abrigos naturais para dormitório e proteção de predadores. Os abrigos usados por L. 

rosalia e L. chrysopygus encontram-se normalmente entre 1,5 e 15,0 m acima do 

solo das florestas, normalmente representados por cavidades nas árvores com 

entradas de pequenos diâmetros garantindo maior dificuldade de acesso dos 

potenciais predadores. (COIMBRA-FILHO, 1977)  

 

2.3. Fisiologia Reprodutiva das fêmeas de primatas: aspectos gerais 

 

Segundo HODGES (1987), o ciclo ovariano em primatas compreende uma 

seqüência de eventos que refletem o crescimento folicular, a ovulação de um oócito 

maduro e a formação do corpus luteum. De acordo com o mesmo autor, 

funcionalmente, o ciclo ovariano pode ser dividido em três fases: 1) folicular ou 



proliferativa, que compreende os eventos que levam ao desenvolvimento de um 

folículo pré-ovulatório; 2) ovulatória, que tem início com o pico de hormônio 

luteinizante (LH) e culmina com a ruptura folicular e extrusão de um oócito maduro e 

3) luteal ou secretória, que se inicia após a ovulação e se estende até o início da 

luteólise. Contudo, em primatas de ciclo menstrual, existe ainda uma quarta fase, 

chamada de menstrual (ASA, 1996), na qual ocorre colapso e parcial destruição do 

endométrio, seguida da descamação desse (STRASSMANN, 1996; HERNANDÉZ-

LÓPEZ et al., 1998). 

 

As diferenças entre os ciclos estral e menstrual são que no ciclo estral o 

acasalamento está limitado ao período do cio, que coincide com a ovulação, 

enquanto em espécies de ciclo menstrual a relação sexual não está restrita ao 

período periovulatório, ou seja, dá-se em qualquer época do ciclo, e a ovulação 

ocorre na metade do ciclo menstrual. O ciclo estral estende-se de uma ovulação a 

outra, enquanto o menstrual delimita-se entre uma menstruação e outra (Hafez, 

1995), ou seja, o primeiro dia da fase menstrual é considerado o primeiro dia do ciclo 

(NAGLE et al., 1979; NAGLE et al., 1980). O sangramento característico que ocorre 

no ciclo estral é decorrente do aumento de estrógeno e acontece no proestro 

(HAFEZ, 1995). No ciclo menstrual, o sangramento dá-se pela diminuição das 

concentrações de estrógeno e progesterona que ocorrem durante a luteólise 

(HERNANDÉZ-LÓPEZ et al., 1998). 

 

O ciclo estral foi dividido classicamente em estádios que representam 

eventos comportamentais e/ou gonadais. A terminologia, criada originalmente para 

cobaias, ratos e camundongos, foi a seguinte: estro – período de receptividade 



sexual; metaestro – período de desenvolvimento inicial do corpo lúteo; diestro – 

período da fase madura do corpo lúteo; proestro – período de desenvolvimento 

folicular, subseqüente à regressão lútea e que termina no estro (STABENFELDT, 

1992).  

 

Em animais de ciclo menstrual, cuja atividade sexual não está restrita a 

nenhuma fase do ciclo, esta terminologia não é muito adequada. As espécies C. 

jacchus (ABBOTT E HEARN, 1978), S. sciureus e Leontopithecus rosalia, L. 

chrysomelas e L. chrysopygus (GOULD et al., 1973) são primatas neotropicais de 

ciclo estral, enquanto a espécie C. apella apresenta ciclo menstrual (WRIGHT E 

BUSH, 1977; NAGLE et al., 1979; NAGLE et al., 1980; LINN et al, 1995; FRAGASZY 

E ADAMS-CURTIS, 1998; DOMINGUES, 2005; ORTIZ et al., 2005). 

 

Em uma revisão acerca da atividade sexual em primatas não-humanos, 

BLAFFER E WHITTEN (1987) referem-se ao ciclo menstrual como sendo típico de 

primatas do Velho Mundo. Estes autores basearam-se na observação do 

sangramento cíclico e do comportamento sexual de primatas. Contudo, para uma 

classificação precisa do ciclo ovariano em primatas, são necessários estudos 

endocrinológicos e colpocitológicos. Por meio de estudos mais amplos, o ciclo 

menstrual tem sido descrito em várias espécies de primatas do Novo Mundo 

(WRIGHT E BUSH, 1977; NAGLE et al., 1979; NAGLE et al., 1980, HERNANDÉZ-

LÓPEZ et al., 1998; ORTIZ et al., 2005). 

 

 

 



2.4. Fisiologia Reprodutiva da fêmea do gênero Leontopithecus.  

 

2.4.1. Ciclo estral 

 

Segundo KLEIMAN (1977) o mico-leão é essencialmente um reprodutor 

sazonal apresentando um ciclo sexual de duração variável, mas em média de 14 a 

21 dias. Segundo o autor, como o período de receptividade sexual  se repete dentro 

de um período de 2 a 3 semanas, sugere-se a existência de um ciclo ovariano como 

aquele que já observado em outros calitriquídeos como o Saguinus e o Callithrix. 

Alguns autores informaram que uma vez atingida a maturidade sexual da fêmea aos 

18 meses, micos leões apresentam receptividade sexual a cada 15-16 dias 

(EISENBERG, 1977; COIMBRA-FILHO E MAIA, 1979).  Esses mesmos autores 

informam que a  maturidade sexual dos machos é atingida aos 24 meses. 

 

COIMBRA-FILHO E MAIA (1979) também informaram existir um patente 

caráter sazonal no processo reprodutivo em Leontopithecus. Eles acreditam que as  

condições ambientais proporcionadas pelas diferentes estações do ano, provocam 

no organismo dos micos-leões estímulos que controlam o seu sistema hormonal, 

determinando épocas apropriadas para os acasalamentos e fazendo coincidir 

perfeitamente os nascimentos com as estações  mais favoráveis à criação da prole. 

Segundo eles, no habitat natural no Rio de Janeiro, os acasalamentos em L. rosalia 

iniciam-se quando o período luminoso do dia começa a diminuir, época que coincide 

com a redução das chuvas e declínio da temperatura. Nesta ocasião há coincidência 

também com o término da muda do pelame dos micos-leões, que após a 

substituição dos pêlos velhos apresentam-se mais vistosos, fato significativo na 



competição sexual. Ainda dentro deste aspecto da sazonalidade do processo 

reprodutivo, mas em condições de cativeiro, os autores demonstraram que o período 

de acasalamento em que os L. rosalia  apresentam maior fertilidade é o mês de julho 

e que o mês de maio é o de maior fertilidade em L. chrysomelas e L. chrysopygus. 

 

Em contraste com a maioria dos outros primatas, os calitriquídeos não 

mostram facilmente a ciclicidade ovariana, seja na citologia vaginal, edema 

perineal ou sangramento menstrual.  As mudanças sexuais ou comportamentais, 

quando presentes, são sutis e não podem ser usadas como indicadores de curso 

do ciclo sexual (EPPLE E KATZ, 1983; OERKE et al., 1996). 

 

A aceitação de monta não deve ser usada como um critério para avaliar a 

ciclicidade de calitriquídeos.  Segundo OERKE et al., (1996) as fêmeas de 

Callithrix jacchus demonstram a aceitação de monta inclusive durante a gestação.   

Já KLEIMAN (1977) relata que em Leontopithecus as cópulas cessam após a 

concepção e voltam a ocorrer aproximadamente 7 a 8 semanas antes da parição, 

provavelmente devido às alterações hormonais em função da proximidade do 

parto.  

 

Nos Leontopithecus rosalia parece que existe um comportamento bastante 

evidente no ciclo sexual durante a fase de atividade copulatória. Nesta fase 

observa-se maior interesse do macho pela fêmea e de forma curiosa a fêmea 

exibe menos interesse pelo macho durante este período que nos demais.  É 

observada uma maior aproximação com maior contato físico entre os membros do 

casal. Além de hábitos de cheirar, catar um ao outro e atitude de descanso com 



grande parte da superfície corporal em contato mútuo.  Além disso também se 

observa modificação no comportamento de marcação por odores apresentado pela 

fêmea durante este período (KLEIMAN, 1977; EPPLE E KATZ, 1983).  

 

Alguns autores observaram que a cópula de calitriquídeos é a típica dos 

primatas. A fêmea adota a posição quadrupedal com as pernas flexionadas e o 

macho monta enquanto ela está agachada e introduz o pênis por menos de 30 

segundos. Geralmente, várias intromissões precedem a ejaculação. Observaram, 

ainda, que este tipo de padrão é similar tanto para Leontopithecus,quanto Saimiri e 

Cebus (KLEIMAN, 1977; EISENBERG, 1977) 

 

 Diferenças morfológicas ocorridas no macho durante a estação reprodutiva 

dos Leontopithecus não foram relatadas na literatura consultada.  Entretanto em 

Saguinus mystax, GARBER et al.,(1996) observaram mudanças cíclicas 

caracterizadas pelo aumento do volume do testículo. 

 

 

2.4.2. Gestação e parto 

 

Na família Callitrichidae as fêmeas de Leontopithecus rosalia, a despeito 

de serem as maiores entre os demais gêneros, são as que apresentam o menor 

período de gestação (KLEIMAN, 1977).  Segundo ele a duração média é 128 dias. 

Não se sabe ainda a duração exata da gestação para as demais espécies de 

Leontopithecus e observa-se citações que variam de 132-134 dias (SANTOS, 1994). 



Já no gênero Callithrix, o período de gestação observado foi de 148 ± 4,7 dias 

(HEARN, 1977).  

 

Em Callithrix foi observado que a progesterona e a gonadotrofina coriônica 

estão elevadas durante a gestação podendo inclusive servir de base para o seu 

diagnóstico já na segunda semana após a aceitação da monta (HEARN, 1977). O 

autor observa ainda que a lutectomia feita nos Callithrix, após a sexta semana da 

gestação, não causa o abortamento, o que demonstra a independência da 

progesterona ovariana na sustentação da gestação.  Não foi encontrada a 

informação de que esta independência também ocorra nos Leontopithecus. 

 

 Já foi observada a aceitação de monta nos Callithrix durante o período 

da gestação e que este comportamento diminui após a 6-8ª semana (HEARN, 1977). 

Segundo Pissinati (informações pessoais) este comportamento não é observado nos 

Leontopithecus. 

 

  Segundo EISENBERG (1977.) o intervalo entre partos na maioria dos 

calitriquídeos é de 12 meses no habitat natural e de 6 meses quando mantidos em 

cativeiro, ainda que algumas fêmeas mantenham a reprodução em períodos 

regulares de 12 meses, ainda que em cativeiro. Em L. rosalia (SANTOS, 1994) 

parece que o nascimento dos filhotes ocorre uma vez ao ano tanto na natureza 

como no cativeiro.   

 

Com exceção do Callimico, os calitriquídeos são caracterizados pela 

produção de gêmeos fraternos sendo mais raros os nascimentos de um ou três 



filhotes (COIMBRA-FILHO, 1976A; EISENBERG, 1977; KLEIMAN, 1977; SANTOS, 

1994).  Segundo COIMBRA-FILHO E MAIA (1979) pode ser observado em L. rosalia  

uma proporção de 4 partos gemelares para cada um parto de apenas um concepto.  

Quando nas condições naturais um terceiro filhote normalmente não se cria 

(COIMBRA-FILHO, 1976a).  A situação típica de produção de gêmeos levou 

LEUTENEGGER (1980) a sugerir que  esta seja a razão para a monogamia dos 

calitriquídeos. 

 

Segundo alguns autores nas 3 espécies de Leontopithecus, os meses de 

setembro e outubro parecem ser os mais apropriados para o nascimento dos filhotes 

no Rio de Janeiro já que coincidem com a primavera, estação em que as condições 

ecológicas tornam-se extremamente favoráveis à amamentação e ao 

desenvolvimento dos filhotes. Segundo os autores o nascimento dos filhotes 

ocorrendo normalmente nos meses mais quentes e úmidos, garante maior fartura 

alimentar, que supre os gastos energéticos advindos da gestação, lactação e criação 

da prole. Em L. rosalia e L chrysopygus observaram que a maior incidência de 

nascimentos ocorre no mês de outubro. Em L. rosalia,  os partos ocorrem de 

setembro a dezembro, mas existem atrasos anormais, com partos até fevereiro. No 

sul do Brasil esse período coincide com a primavera e o verão, época em que os 

meses são mais quentes e chuvosos (COIMBRA-FILHO, 1976A; COIMBRA-FILHO 

E MAIA,1979). 

 

Em L. rosalia, S. oedipus e S. fuscicollis e C. jacchus,  e possivelmente em 

outras espécies de calitriquídeos, as fêmeas podem aceitar a cópula e iniciar uma 

nova gestação durante um período fértil que pode ocorrer no período pós-parto 



inicial, antes da supressão da fertilidade pela lactação (TARDIF et al., 1984; 

FRENCH E INGLET, 1991).  A prova disso são os registros de muitas colônias de 

Callithrix que mostram que o intervalo entre partos pode ser somente de poucos dias 

além de um período de gestação normal, indicando que o acasalamento ocorre em 

cerca de 3 a 10 dias após o parto (HEARN, 1977). 

 

 Para alguns autores as fêmeas de L. rosalia e S. oedipus raramente 

concebem no período pós-parto e normalmente apresentam períodos interpartos 

maiores (HOAGE, 1982; TARDIF et al., 1984). Segundo EPPLE E KATZ (1983) 

observa-se maior freqüência destes cios em Callithrix  jacchus  que em Saguinus.  

Segundo HEARN (1977) embora a perda embrionária seja alta nas primeiras 2 a 4 

semanas, muitas gestações chegam a termo. 

 

 

2.4.3 Comportamento psico-reprodutivo 

 

Estudos sobre o comportamento social dos sagüis feitos por Epple e Katz 

(1983), demonstram que eles adotam o sistema de vida em grupo com um núcleo 

estável constituído por uma fêmea dominante (�α), um macho dominante (�α) e 

seus dependentes(�β e �β).  Com esta visão, as primeiras pesquisas realizadas 

com animais em cativeiro classificaram os calitriquídeos como monogâmicos, já que 

exibiam alguns tipos de comportamentos, tais como: apenas uma fêmea se 

reproduzir no grupo, ausência de dimorfismo sexual, indicações de formação de 

casal, cuidado parental e agressividade entre co-específicos, especialmente fêmeas 

(KLEIMAN, 1977; KLEIMAN, 1978; KLEIMAN 1981; EPPLE E KATZ, 1983; ABBOT, 



1984 E EVANS E POOLE, 1984).  Mais modernamente, segundo SANTOS (1994) 

com o acúmulo de dados, especialmente em pesquisas de campo, verifica-se a 

ocorrência de uma estrutura poliândrica de acasalamento, ou seja, mais de um 

macho adulto tendo acesso à fêmea dominante ou reprodutiva.  

 

Alguns autores comentam que já foi observada formação de grupos em 

Saguinus e Callithrix com 2 ou 3 machos que copulavam indistintamente com a 

fêmea reprodutiva e cooperavam no cuidado dos filhotes, caracterizando a poliandria 

cooperativa (SANTOS, 1994; GARBER et al., 1996; GOLDIZEN et al., 1996).  

 

Segundo SANTOS (1994) em um estudo de campo realizado com L. 

rosalia na Reserva Biológica de Poço das Antas por Baker em 1991, foi observado 

que, nos grupos com dois ou três machos adultos, apenas um dos machos copulava 

com a fêmea reprodutiva.  Este macho era também bastante agressivo com os 

demais, monopolizando a fêmea durante os períodos de cópula. Segundo esta 

autora, comportamentos de dominância de um dos machos, durante o período pós-

parto, sugerem que o período de estro não é ocultado pela fêmea.  E nas condições 

de cativeiro ela observou que nos grupos de Leontopithecus, a permanência de uma 

fêmea velha no grupo familiar, já fora de seu período de fertilidade, impedia que 

outra fêmea do grupo reproduzisse enquanto fosse mantida no viveiro. 

  

A supressão ou inibição da reprodução das demais fêmeas do grupo 

imposta pela fêmea reprodutora parece ser uma característica marcante dos 

calitriquídeos mantidos em cativeiro (SANTOS, 1998). Segundo a autora várias 

hipóteses têm sido formuladas a respeito dos mecanismos pelos quais a fêmea 



dominante poderia influir na fisiologia das demais fêmeas, entre eles, a ação dos 

feromônios emitidos pela fêmea ativamente reprodutiva através de marcações ano-

genitais ou circungenitais de cheiro.  Outro fator citado é o efeito social traduzido 

pela agressividade da fêmea reprodutiva sobre as demais agindo na supressão 

ovariana. Por último cita a tendência natural de evitar a endogamia, o que já foi 

demonstrado quando fêmeas pareadas com parentes não exibiam ciclos ovarianos 

normais enquanto acasalamentos com machos não parentes resultavam em 

acasalamentos férteis.  A autora também não descarta a possibilidade desses 

fatores atuarem conjuntamente. 

 

A inibição da ovulação ou a exibição de ciclos ovarianos irregulares já foi 

observada em vários calitriquídeos, entretanto, em Callithrix existem evidências de 

que uma das fêmeas, geralmente a filha mais velha exiba ciclos ovarianos sem que 

venha interagir sexualmente com o macho (SANTOS, 1998). Já em Leontopithecus 

rosalia,  foi observado que as fêmeas do grupo com idade superior a 16 meses de 

idade possuíam curvas normais de estrogênio, indicando a existência de um ciclo 

ovariano. O mecanismo mais provável de supressão reprodutiva nesta espécie 

talvez seja a agressividade imposta pela fêmea ativamente reprodutiva (FRENCH e 

INGLET, 1989 E 1991; INGLETT et al., 1989). 

 

Fêmeas dominantes que não apresentam prenhez ou parto nos últimos 24 

meses são consideradas inférteis, ou seja fêmeas não reprodutivas. O mecanismo 

pelo qual estas fêmeas não reproduzem não é relatado.  Em Saguinus observa-se 

que a fêmea mais velha tem um papel superior na hierarquia do grupo. Normalmente 



é ela que ocupa a posição dominante, sendo substituída em média a cada três anos 

(GOLDIZEN et al., 1996).   

 

 O cuidado com o filhote exibido por outros animais que não a mãe é 

marca registrada da biologia social dos calitriquídeos.  Assim, dentre as espécies de 

sagüis, o cuidado cooperativo é uma característica  do seu comportamento social, 

exigindo a participação de ajudantes, representados por indivíduos do grupo, que 

não são pais genéticos, e que exibem o comportamento de cuidar da prole. O 

comportamento pode ser adotado, por exemplo, pelo o irmão mais velho ou algum 

indivíduo não parente que tenha imigrado para o grupo (GOLDIZEN, 1987; 

FERRARI E LOPES-FERRARI, 1989).   

 

 O cuidado cooperativo já foi descrito em aproximadamente 220 espécies 

de pássaros e 120 de mamíferos (EMLEN, 1991). Nos primatas, acredita-se que a 

assistência aos filhotes pelos ajudantes, tem por objetivo alimentar e proteger os 

animais mais jovens da ação de predadores, podendo ser considerada como um 

pagamento pela ocupação do território dos pais ou do casal reprodutivo. Também 

acredita-se que o esforço empregado pelos ajudantes aumenta o sucesso 

reprodutivo de seus pais, permitindo-lhes  conservar energia, sobreviver por mais 

tempo e voltar a reproduzir-se novamente e mais rapidamente (Terborg e Godzen, 

1985). 

 

Estudos realizados com Leontopithecus rosalia  e Saguinus fuscicollis 

criados em cativeiro, demonstraram que casais primíparos, que não tiveram 

experiência em cuidar de filhotes quando jovens, matam ou rejeitam suas crias logo 



após o parto. Acredita-se que as fêmeas ajudantes necessitem de pelo menos duas 

experiências, provenientes de dois períodos de nascimento, para desenvolverem 

competência parental (EPPLE, 1975; COIMBRA-FILHO, 1976A; HOAGE, 1977). A 

experiência de COIMBRA-FILHO (1976a) no trato com numerosas espécies de 

primatas indica que, durante a fase inicial da vida, o convívio grupal é da maior 

importância para um desenvolvimento psico-reprodutivo sadio, especialmente os 

representantes da família Callitrichidae, tornando-os cuidadosos e afetuosos para 

com os filhotes. Este autor relata a morte de filhotes híbridos de Leontopithecus e 

atribui ao fato dos parentais não terem tido a oportunidade de ajudar os progenitores 

na criação de irmãos mais novos.  Ele concorda que essa experiência é da maior 

importância para o desenvolvimento psico-reprodutivo normal de todas as espécies 

de Callithricidae, e recomenda que os filhotes de Leontopithecus permaneçam 

algum tempo com os indivíduos adultos para terem a oportunidade de presenciar 

nascimentos e participarem da criação dos sagüis mais novos.  

 

Segundo SANTOS (1998) somente 10% dos gêneros de mamíferos 

apresentam machos exibindo o cuidado parental como sendo fundamental para a 

sobrevivência da prole. Incluem-se entre esses mamíferos, alguns roedores, 

carnívoros e primatas.   

 

SANTOS (1994) considerando mais especificamente o cuidado parental 

em primatas, observa que não existem diferenças significativas entre a ajuda do 

macho ou da fêmea no transporte dos filhotes.  Já COIMBRA-FILHO (1976a) 

entende que na família Callithricidae é comum os machos se responsabilizarem por 

carregar e proteger os filhotes e observa que se um filhote por qualquer motivo cai 



ao solo é imediatamente recolhido por qualquer um dos pais, contudo, mais 

freqüentemente a iniciativa é dos machos. Em Callithrix, observa-se que na maioria 

das vezes, o macho inicia o cuidado parental transportando a cria já no primeiro dia 

(SANTOS, 1998). Entretanto nas espécies de Leontopithecus a fêmea reprodutiva 

tem sido descrita como a principal cuidadora, pelo menos durante as três primeiras 

semanas de vida dos filhotes (HOAGE, 1977, 1982).  

 

Segundo GOLDIZEN et al.,(1996) muitos dos comportamentos dos 

calitriquídeos podem variar em função dos fatores ecológicos presentes.Buscando 

manter as características psico-reprodutivas inatas dos calitriquídios em cativeiro se 

faz necessária a adequação das instalações e do ambiente de um modo geral. 

Neste sentido recomenda-se a construção de viveiros de modo a impossibilitar que 

cada casal possa ver um ao outro. Os Callitrichidae são animais territorialistas e a 

simples visão de outro animal adulto do mesmo sexo pode ocasionar forte estresse, 

principalmente nos animais inferiorizados hierarquicamente.  Assim, os viveiros 

devem dispor de dois lados de alvenaria e no canto de alvenaria, em posição 

elevada, deverá ser mantida uma caixa-abrigo de madeira com dois compartimentos 

com entradas circulares de 10 cm de diâmetro. Também os poleiros devem ser 

dispostos separados um dos outros,  nas posições horizontal e vertical, permitindo 

que os sagüis possam exercitar os saltos. O solo natural deve ser mantido no piso 

dos viveiros, devendo ser apenas recoberto com folhas pequenas em decomposição 

evitando a necessidade de limpeza excessiva dos alojamentos por meio de lavagens 

e desinfecções constantes, o que seria um fator altamente prejudicial à reprodução 

dos Leontopithecus  (Pissinatti, informações pessoais). 

 



2.5. Foliculogênese  

 

2.5.1. Classificação e caracterização dos folículos ovarianos 

 

Em um ovário, a população folicular é bastante heterogênea. A fim de se 

poder estudar esta população, os folículos são classificados, de acordo com: 1) o 

tamanho, tendo por base a medida do diâmetro folicular; 2) o grau de evolução, 

consistindo na observação do número de camadas de células da granulosa e da 

presença ou ausência do antro, e 3) a viabilidade, classificando-se os folículos como 

normais ou atrésicos (SAUMANDE, 1981). Essa classificação, no entanto, varia de 

acordo com o autor. 

 

 ERICKSON (1966), analisando cortes histológicos de ovários, 

classificou os folículos ovarianos bovinos com base no grau de evolução. Segundo 

este autor, há três tipos básicos de folículos: 1) primordial, onde o oócito aparece 

circundado por uma única camada de células foliculares; 2) em crescimento, onde o 

oócito se encontra-se circundado por duas ou mais camadas de células foliculares, e 

3) vesicular, que consiste no folículo com cavidade vesicular (antro) completamente 

formada. 

 

 HULSHOF et al., (1994) classificaram os folículos pré-antrais isolados 

em primordiais, primários e secundários. Segundo estes autores, nos folículos 

primordiais o oócito é circundado por uma única camada de células da granulosa de 

forma pavimentosa, enquanto nos folículos primários o oócito é circundado por 

células da granulosa de forma cúbica, também dispostas em uma única camada. Os 



folículos secundários podem ser distinguidos dos primários por possuírem várias 

camadas de células da granulosa de forma cúbica ao redor do oócito, que por sua 

vez apresenta-se de maior tamanho.  

 

Combinando as classificações de ERICKSON (1966) e HULSHOF et al., 

(1994), os folículos primordiais, primários e secundários estão na categoria de 

folículos pré-antrais, ou seja, folículos que não possuem cavidade antral. Em 

camundongas (LINTERN-MOORE & MOORE, 1979), em mulheres (GOUGEON & 

CHAIN, 1987) e caprinos (BEZERRA, 1998) sugere-se que exista um estágio de 

transição entre o folículo promordial e primário, que foi chamado por estes autores 

de folículo de transição.  

 

Os folículos vesiculares estão na categoria de folículos antrais ou 

cavitários.  Os folículos antrais são caracterizados pela presença de uma cavidade 

em seu interior repleta de líquido folicular, denominada antro. Dois tipos de folículos 

antrais podem ser distinguidos: os folículos terciários e os folículos de De Graaf. Os 

folículos terciários são constituídos de um oócito circundado pela zona pelúcida, 

várias camadas de células da granulosa, uma pequena cavidade antral, uma 

membrana basal e duas camadas de células tecais (teca interna e teca externa; 

GORDON, 1994). No tocante aos folículos de De Graaf ou folículos maduros, estes 

representam o estágio terminal do desenvolvimento folicular, e podem ser 

denominados ainda folículos pré-ovulatórios. 

 

 

 



2.5.2. População de folículos ovarianos 

 

Muitos trabalhos vêm sendo realizados no sentido de estimar a população 

folicular ovariana em diversas espécies mamíferas. Nestes estudos, tem-se 

constatado a população folicular ovariana sofre uma grande variação individual. Em 

bovinos, o número de folículos presentes no ovário pode variar de zero (animal 

estéril) a 700.000, com uma média de 130.000 folículos por ovário (ERICKSON, 

1966b). Para ovinos, esta população foi estimada em 100.000 folículos por ovário 

(LAND, 1970). Em mulheres, estimou-se que, ao nascimento, existem 

aproximadamente dois milhões de folículos pré-antrais por ovário (BAKER, 1963). 

GOUGEON & CHAIN (1987) mostraram que a população de folículos pré-antrais na 

mulher varia de 79.600 a 27.000, entre as idades de 19 e 46 anos, e conforme a 

idade aumenta, diminue a proporção de folículos primordiais (LINTERN-MOORE  et 

al.,(1974).  

 

Em macaca rhesus, BAKER (1966) estima que, ao nascimento, existe uma 

média de 910.000 folículos por ovário. MILLER  et al., (1995) demonstrou que em 

fêmeas de Macaca nemestrina o número de folículos  pré-antrais varia de 30.900 a 

9940, em anmasi com idade variando de 0,85 a 12,50 anos. Todos os autores 

citados demonstraram que ocorre uma grande variação no número de folículos 

estimados. Além da marcante variação individual, diversos fatores podem afetar o 

número de folículos presentes no ovário. Dentre eles, podem ser citados raça 

(CAHILL et al., 1979), idade (ERICKSON, 1966a; 1966b; RÜSSE, 1983; MONNIAUX 

et al., 1997), níveis hormonais (PETERS, 1976) e estágio reprodutivo (ERICKSON et 

al., 1976). 



 

 A estimativa do número de folículos presente nos ovários é geralmente 

feita através de estudos histológicos. Para este fim, na maioria dos trabalhos 

(ERICKSON, 1966a; 1966b; CAHILL et al., 1979; DRIANCOURT et al., 1985; TY et 

al., 1989), o tecido ovariano (ovário inteiro ou metade do ovário) é submetido a 

secções seriadas a uma espessura que varia de 5 a 10 µm. As secções são 

montadas a intervalos regulares, e o número de folículos presentes nas secções 

montadas é contado. Para se evitar sub ou superestimativa da população folicular, 

utiliza-se como critério contar apenas os folículos cujos oócitos apresentarem o 

núcleo visível na secção analisada.  

 

Alguns autores fazem uso ainda de fatores de correção (GOUGEON & 

CHAINY, 1987), levando em consideração o número de secções total, a espessura 

da secção, o número de secções observadas e o diâmetro médio do núcleo do 

oócito do tipo folicular em questão. 

 

2.5.3. Atresia folicular 

 

Apesar do grande número de folículos geralmente presente nos ovários, a 

grande maioria deles não irá chegar até a ovulação, mas sofrerá um processo 

conhecido como atresia folicular. A atresia é um processo fisiológico responsável 

pela perda da quase totalidade (99,9%) dos folículos de um ovário (GORDON, 1994; 

FIGUEIREDO, 1995). Considera-se que, em bovinos, de 1000 folículos primordiais 

que entram em crescimento, apenas 1 chega ao estágio pré-ovulatório (IRELAND, 

1987; SAUMANDE, 1991), indicando que a ovulação é um evento biológico 



extremamente raro (IRELAND, 1987). Desta forma, a atresia parece ser um dos 

elementos que controla o número de folículos selecionados para chegar à ovulação 

(FIGUEIREDO et al., 1995a). 

 

 A atresia pode interromper o processo de crescimento folicular a 

qualquer momento, e pode ocorrer por via degenerativa (SAUMANDE, 1981) e/ou 

apoptótica (FIGUEIREDO et al., 1995a). A atresia por via degenerativa pode ser 

caracterizada, histologicamente, pela presença de corpos picnóticos ou 

desintegração generalizada das células da granulosa, associada ou não à retração e 

condensação da cromatina nuclear do oócito (CAHILL et al., 1979; DRIANCOURT et 

al., 1985). JORIO et al., (1991) descrevem que a atresia do oócito é a mais comum 

em folículos pré-antrais, enquanto que a atresia relacionada à picnose das células 

da granulosa ocorre quase que exclusivamente em folículos antrais, tornando-se 

mais freqüente com o aumento do diâmetro folicular. 

 

 Recentemente, vários estudos têm evidenciado uma estreita associação entre 

eventos apoptóticos e a morte de células da granulosa, demonstrando a 

possibilidade do processo de apoptose estar envolvido com a indução da atresia 

folicular (HUGHES & GOROSPE, 1991; TILLY et al., 1991). A apoptose é um 

processo ativo, governado geneticamente, pelo qual as células morrem em resposta 

a um controle intrínseco. Associadas à apoptose estão uma variedade de alterações 

morfológicas, incluindo condensação da cromatina ao redor da periferia do núcleo, 

formação de corpos apoptóticos e subsequente fagocitose destas estruturas 

(HUGHES & GOROSPE, 1991). 

 



 Apesar da atresia poder ocorrer em qualquer estágio do 

desenvolvimento folicular, ela não prevalece igualmente em todos os estágios 

(FORTUNE, 1994). A maioria dos autores relata que a atresia afeta principalmente 

folículos antrais, especialmente quando estes atingem um tamanho no qual ocorra a 

diferenciação terminal das células da granulosa e da teca (SAUMANDE, 1981; 1991; 

LUSSIER et al., 1987; HIRSHFIELD, 1988). 

 

Segundo HIRSHFIELD (1988), os folículos sofrem atresia porque seu 

estágio de desenvolvimento está fora de sintonia com os eventos hormonais do ciclo 

estral. Entretanto, os eventos celulares e moleculares envolvidos na atresia folicular 

ainda permanecem pouco compreendidos. Alguns fatores têm sido implicados como 

potenciais indutores da apoptose das células da granulosa, incluindo andrógeno, 

GnRH, TNF-α, interleucinas e Fas (um receptor transmembrana; KIM et al., 1998). É 

possível que as substâncias que estimulam a apoptose nas células da granulosa 

sejam as responsáveis pela indução da atresia folicular. Como os folículos ovarianos 

in vivo estão expostos a um grande número de substâncias (como fatores de 

crescimento, citocinas, hormônios, dentre outros), é possível que a presença destas 

substâncias, sozinhas ou em combinações, modulem a ocorrência de apoptose nas 

células da granulosa e, consequentemente, da atresia folicular (HUGHES 

&GOROSPE, 1991). 

 

Em resumo, independentemente da fase na qual ocorra e dos processos 

envolvidos, e apesar de ser um fenômeno natural, a atresia reduz de forma 

significativa o número de oócitos potencialmente viáveis durante a vida reprodutiva 

da fêmea (CARROLL et al., 1990; SAUMANDE, 1991). 



3. HIPÓTESE 

 
A atresia folicular ovariana é maior em fêmeas dominantes não 

reprodutivas e em fêmeas subordinadas do que em fêmeas dominantes de 

Leontopithecus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. OBJETIVOS 

 

 

4.1. Objetivo Geral 

Avaliar quanti e qualitativamente a população de folículos pré-antrais de 

fêmeas de diferentes espécies e posições hierárquicas de Leontopithecus sp.  

 

4.2. Objetivos Específicos  

 

• Estimar a população de folículos pré-antrais e avaliar a distribuição da 

população folicular dentro das diferentes classes de folículos (primordial, primário e 

secundário) em fêmeas dominantes, dominantes não reprodutivas e subordinadas 

de Leontopithecus sp.  

 

• Estimar a população de folículos pré-antrais e avaliar a distribuição da 

população folicular dentro das diferentes classes de folículos (primordial, primário e 

secundário) em fêmeas de Leontopithecus rosalia, Leontopithecus chrysomelas e 

Leontopithecus chrysopygus.  

 

  

• Realizar uma análise histomorfométrica dos folículos pré-antrais das 

diferentes categorias foliculares em fêmeas de Leontopithecus rosalia, 

Leontopithecus chrysomelas e Leontopithecus chrysopygus  

 



• Avaliar a taxa de atresia da população de folículos pré-antrais e sua 

distribuição entre as categorias foliculares em fêmeas de Leontopithecus rosalia, 

Leontopithecus chrysomelas e Leontopithecus chrysopygus. 

 

• Avaliar o tipo de atresia dos folículos pré-antrais nos ovários de fêmeas 

de Leontopithecus rosalia, Leontopithecus chrysomelas e Leontopithecus 

chrysopygus. 

 

• Avaliar a taxa de atresia da população de folículos pré-antrais e sua 

distribuição entre as categorias foliculares em fêmeas dominantes reprodutivas, 

dominantes não reprodutivas e subordinadas de Leontopithecus sp. 

 

• Avaliar o tipo de atresia dos folículos pré-antrais nos ovários de fêmeas 

dominantes reprodutivas, dominantes não reprodutivas e subordinadas de 

Leontopithecus sp. 

 

� Comparar a taxa de atresia entre os três grupos de fêmeas 

(dominantes reprodutiva, dominantes não reprodutivas e subordinadas de 

Leontopithecus sp.) e verificar se a atresia está relacionada com a infertilidade nas 

fêmeas dominantes não reprodutivas e a supressão reprodutiva de fêmeas 

subordinadas de Leontopithecus sp. 

 

 

 

 

 

 



5. MATERIAL E MÉTODOS 

 

5.1. Animais 

 

O material utilizado neste estudo foi selecionado das coleções do Museu 

de Primatologia do Centro de Primatologia do Rio de Janeiro (CPRJ-FEEMA). As 

amostras foram obtidas de 15 exemplares com idade entre três e sete anos de 

idade, conforme descrito na Tabela 1. 

 

Tabela 1: Distribuição da amostra de indivíduos por espécie e grupo hierárquico 

                                                                      Grupo Hierárquico 

Espécie       Fêmea Dominante  Fêmea Dominante não reprodutiva  Fêmea 
Subordinada      TOTAIS 

L. rosalia                 1                                           2                                           2                            5 

L. chrysomelas        2                                           2                                          1                             5 

L. chrysopygus        2                                           1                                          2                             5 

      TOTAIS             5                                            5                                         5                            15 

 

 

 

Este Centro está localizado próximo a Mata Atlântica da Serra dos Órgãos 

no Município de Guapimirim-RJ e apresenta um ambiente semelhante àquele de 

origem dos animais. Através das telas os animais têm contato constante com a 



fauna circundante, tanto visualmente quanto auditivamente. Neste local a visitação é 

controlada e restringe-se quase exclusivamente aos tratadores e pesquisadores.  

 

Os animais utilizados no experimento quando vivos eram identificados 

através de tatuagens e de cada um obtidos dados de registros de data de 

nascimento, número de partos, além da história reprodutiva, comportamento, 

alimentação, controle médico-sanitário e óbito.  

 

 

5.2. Coleta do material para exame histopatológico 

 

Foram utilizados 15 pares de ovários, sendo cinco de fêmeas dominantes 

reprodutivas, cinco dominantes não reprodutivas e cinco subordinadas pertencentes 

às três diferentes espécies de  Leontopithecus.   

 

Em cada grupo de fêmeas (dominante reprodutiva, dominante não 

reprodutiva e subordinada) cada ovário (direito e esquerdo) foi dividido ao meio e 

uma metade destinada ao processamento histológico. 

 

5.3. Processamento do Material para Exame Histopatológico  

 

Após a fixação o material foi clivado e processado pela técnica para 

inclusão em parafina, onde os fragmentos sofrem imersões consecutivas em álcool a 



70oGL, álcool a 80oGL, álcool a 90oGL e álcool a 100oGL por um período de 1 hora 

em cada, seguido de duas imersões em xilol e duas imersões em parafina líquida, à 

temperatura de 58-60oC, por um período de 1 hora em cada.  

 

O material foi incluído em parafina e levado ao micrótomo para a 

realização de cortes de 5µm de espessura, sendo que a cada 10ª secção uma 

lâmina foi montada e posteriormente corada pelo método PAS-Hematoxilina.  

 

 
5.4. Análise do Material 
 
 
 

A leitura das lâminas coradas pelo PAS-Hematoxilina foram realizadas por 

dois observadores, em um mesmo microscópio Olympus CX21� no aumento de 

40X. A captura de imagens foi realizada no microscópio Nikon Modelo Eclipse 

E400�, com câmera modelo Evolution MP 5.0 Color Media Cybernetics�, com ajuda 

do software KS-300�. 

 

5.5. Quantificação da população folicular ovariana 

 

Cada décima secção foi avaliada em microscópio óptico (400x), onde 

somente folículos com núcleo do oócito visível foram contados. A amostra foi 

avaliada em sua totalidade seguindo uma barra grega.  A população de folículos pré-

antrais (FP) foi estimada usando um fator de correção descrito por GOUGEON & 

CHAINY (1987), baseado na fórmula abaixo: 

FP  =   n° folículos por ovário X n° secção X espessura do corte 
  
       n° de secções observadas  X diâmetro médio do núcleo do oócito 



5.6. Classificação dos folículos ovarianos 

 

Os folículos pré-antrais foram classificados de acordo com HULSHOF et 

al. (1994) em:  primordial, com uma camada de células da ganulosa de formato 

pavimentoso circundando o oócito; primário, com uma camada de células da 

granulosa de formato cúbico circundando o oócito e secundário quando duas ou 

mais camadas de células da granulosa de formato cúbico circundavam o oócito. 

 

5.7. Avaliação do percentual de folículos normais e degenerados 

 

Todos os folículos foram classificados como normal ou degenerado. Os 

folículos normais eram aqueles que apresentavam núcleo do oócito visível, células 

da granulosa compactas, homogêneas enquanto os folículos atrésicos 

apresentavam corpos picnóticos e/ou desintegração generalizada das células da 

granulosa, associada ou não à retração e condensação da cromatina nuclear do 

oócito. A atresia por via degenerativa ainda foi classificada em do tipo 1, quando 

apenas o núcleo do oócito está picnótico sem comprometimento das células da 

granulosa, e do tipo 2 quando o núcleo está picnótico, as células da granulosa estão 

desintegradas e ocorre condensação da cromatina nuclear (BAILEY, 1976; 

ERICKSON & REYNOLDS, 1976). 

 

 

 



5.8. Avaliação do diâmetro folicular 

 

O diâmetro dos folículos pré-antrais foram mensurados com uma ocular 

micrométrica acoplada a um microscópio óptico (400X). O maior e menor diâmetro 

do folículo, oócito e núcleo do oócito foram mensurados. O diâmetro médio de cada 

estrutura foi calculado. Para este fim, 20 folículos de cada categoria por ovário foi 

avaliado (LUCCI et al.,1999). 

 

5.9. Análise estatística 

 

Os resultados foram expressos em média e desvio padrão. O teste Whitney-

Mann foi usado para comparar o número e o diâmetro das diferentes categorias de 

folículos pré-antrais entre o ovário direito e esquerdo, dentro de cada espécie e 

posição hierárquica de Leontopithecus.. O teste Friedman foi usado para comparar a 

percentagem de folículos normais e degenerados entre as diferentes categorias 

foliculares dentro de cada espécie e grupo de fêmeas. O teste PSLD de Fisher foi 

usado para comparar o número de folículos pré-antrais entre os grupos de fêmeas 

de Leontopithecus. Para comparar o percentual de folículos degenerados entre os 

grupos de fêmeas o teste Qui-quadrado foi utilizado. Os dados foram considerados 

significativos quando p< 0,05.  

 

 

 

 



6. RESULTADOS 

 

6.1. Avaliação histológica em ovários de fêmeas dominantes, 

dominantes não reprodutivas e subordinadas de Leontopithecus.  

 

A tabela 2 mostra a população máxima e mínima de folículos pré-antrais 

no ovário direito e esquerdo nos três grupos de fêmeas de Leontophitecus. Em 

fêmeas dominantes a população máxima e mínima, nos ovário direito e esquerdo, foi 

de 172.330 e 52.046 e 163.866 e 49.423 folículos pré-antrais, respectivamente. A 

população folicular pré-antral máxima e mínima nos ovários direito e esquerdo em 

fêmeas dominantes não reprodutivas foi de 163.543 e 58.440 e 159.642 e 57.689 

folículos pré-antrais, respectivamente. Em fêmeas subordinadas a população 

máxima e mínima de folículos pré-antrais nos ovários direito e esquerdo foi de 

175.555 e 52.100 e 168.350 e 47.765 folículos pré-antrais, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 2: População mínima e máxima de folículos pré-antrais no ovário direito e 

esquerdo nas três categorias de fêmeas de Leontopithecus.  

 

 
Animal           Fêmea Dominante      Fêmea Dominante Não Reprodutiva         Fêmea 
Subordinada 

                                                                           OVÁRIO  

                  DIREITO  ESQUERDO           DIREITO  ESQUERDO                 DIREITO  ESQUERDO 

  I               52,100       49,423                     63,236       57,940                         52,100     47,765 

  II              76,374       74,698                     72,969       64,748                         75,160     72,970 

  III            172,330      163,866                  163,543     159,642                      175,555     168,350 

  IV             97,585        85,801                    85,801       83,784                        91,430      88,250 

  V              64,918        58,440                    58,440        57,689                        52,326      50,420 

 

 
 
 

A Tabela 3 mostra a população média de folículos pré-antrais no ovário 

direito e esquerdo nos três grupos de fêmeas de Leontopithecus sp. Observou-se 

que houve diferença estatística entre fêmeas dominantes e dominantes não 

reprodutivas e entre fêmeas dominantes e subordinadas em ambos os ovários, 

sendo as fêmeas dominantes estatisticamente superiores às demais. Fêmeas 

dominantes não reprodutivas e subordinadas não diferiram entre si. Quando 

comparou-se a população folicular entre os ovários dentro de cada grupo de fêmeas, 

observou-se que houve diferença significativa entre os ovários nos três grupos de 

fêmeas. O número de folículos no ovário direito foi significativamente superior aos 

folículos do ovário esquerdo. 

 



Tabela 3: População média de folículos pré-antrais no ovário direito e esquerdo nas 

três categorias de fêmeas de Leontopithecus.  

 
Ovário                 Fêmea Dominante        Fêmea Dominante não reprodutiva        
Fêmea Subordinada 

Direito                   92,650 ± 47,581aA              88,796 ± 43,074bA                            89,314 ± 50,979bA 

Esquerdo              88,896 ± 44,947aB               84,760 ± 43,188 bB                          85,551 ± 49,202bB 

a,b,c,. diferença estatística na mesma linha; A,B,C., diferença na mesma coluna (p< 0,05). 

 

 

A distribuição da população folicular nos três grupos de fêmeas dentro 

das categorias primordial, primário e secundário está representada na Tabela 4. 

Observou-se diferença estatística nos três grupos de fêmeas em relação à 

distribuição nas categorias foliculares, sendo o folículo primário estatisticamente 

superior ao primordial e secundário. Quando comparou-se os três grupos de fêmeas 

dentro de cada categoria folicular, observou-se que nos folículos primordiais não 

houve diferença significativa entre os três grupos de fêmeas. Na categoria de folículo 

primário e secundário houve diferença significativa entre todos os três grupos de 

fêmeas, sendo a percentagem de folículos primários de 64,7 %, 61,2 % e 62,7 % 

para fêmeas dominantes, dominantes não reprodutivas e subordinadas, 

respectivamente. Para folículos secundários, a percentagem foi de 4,8 %, 9,15 % e 

7,2 % para fêmeas dominantes, dominantes não reprodutivas e subordinadas, 

respectivamente.  

 

 

 



 Tabela 4: Percentagem de folículos ovarianos primordiais, primários e secundários 

em fêmeas de Leontopithecus .de diferentes posições hierárquicas. 

Categoria               Fêmea Dominante     Fêmea Dominante não reprodutiva        
Fêmea Subordinada 

Primordial                 30,5 ± 1,63aA                           29,7 ± 1,42aA                              30,1 ± 1,53aA 

Primário                    64,7 ± 2,44bA                           61,2 ± 1,6bB                                62,7 ± 0,73bC 

Secundário                4,8 ± 1,51cA                             9,1 ± 1,46cB                                 7,2 ± 0,53cC 

           a,b,c,. diferença estatística na mesma coluna; A,B,C., diferença na mesma linha (p< 0,05). 

 

Os folículos normais apresentavam núcleo do oócito visível, células da 

granulosa compactas, homogêneas enquanto os folículos atrésicos apresentavam 

corpos picnóticos e/ou desintegração generalizada das células da granulosa, 

associada ou não à retração e condensação da cromatina nuclear do oócito. A 

percentagem de folículos normais e degenerados nas fêmeas dominantes, 

dominantes não reprodutivas e subordinadas está representada na Tabela 5. 

Verificou-se diferença estatística nos três grupos em relação à percentagem de 

folículos normais e degenerados, sendo os folículos normais estatisticamente 

superior aos degenerados. Quando comparou-se os três grupos de fêmeas em 

relação à percentagem de folículos degenerados, observou-se diferença estatística 

entre as fêmeas dominantes e fêmeas dominantes não reprodutivas e entre as 

fêmeas dominantes e subordinadas, sendo a taxa de atresia de folículos pré-antrais 

em fêmeas dominantes não reprodutivas estatisticamente superior à de fêmeas 

dominantes. De modo semelhante, a taxa de atresia em fêmeas subordinadas foi 

estatisticamente superior à de fêmeas dominantes. Não houve diferença estatística 

entre as fêmeas dominantes não reprodutivas e subordinadas. 



Tabela 5: Percentagem de folículos normais e degenerados nas 3 categorias de 

fêmeas Leonthopithecus. 

 

Tipo Folicular          Fêmea Dominante     Fêmea Dominante não reprodutiva        
Fêmea Subordinada 

Normal                        91,3 ± 9,1aA                           86,7 ± 7,6aB                                      88,3 ± 6,7aB 

Degenerado                8,7 ± 1,9bA                              13,3 ± 2,1bB                                     11,7 ± 5,8bB 

a,b,c,. diferença estatística na mesma coluna; A,B,C., diferença na mesma linha (p< 0,05). 

 

A distribuição dos folículos degenerados em do tipo 1, quando apenas o 

núcleo do oócito está picnótico sem comprometimento das células da granulosa ou 

do tipo 2, quando o núcleo está picnótico, as células da granulosa estão 

desintegradas e ocorre condensação da cromatina nuclear) nos três grupos de 

fêmeas de Leontopithecus está representada na Tabela 6. Houve diferença 

estatística na percentagem de folículos degenerados do tipo 1 e 2 nos três grupos 

de fêmeas de Leontopithecus. Comparando-se as fêmeas em relação à 

percentagem de folículos degenerados do tipo 1, diferença estatística não foi 

observada apenas quando comparou-se as fêmeas dominantes não reprodutivas e 

subordinadas, sendo este dado também observado quando comparou-se os 3 

grupos de fêmeas em relação à degeneração do tipo 2. Fêmeas dominantes tinham 

uma maior percentagem de folículos degenerados do tipo 1 e uma menor 

percentagem de folículos degenerados do tipo 2. 

 

 

 



Tabela 6: Percentagem de folículos degenerados do tipo 1 e 2  nas 3 categorias de 

fêmeas Leonthopithecus. 

 
Tipo de Atresia       Fêmea Dominante     Fêmea Dominante não reprodutiva        
Fêmea Subordinada 

Deg. Tipo 1                     77,6±8,1aA                                      57,8±6,3aB                                                         54,8±7,3aB                                     

Deg. Tipo 2                     22,4±7,1 b,A                                   42,2±5,2bB                                                         45,2±6,7b,B 

* a,b,c,. diferença estatística na mesma coluna; A,B,C., diferença na mesma linha (p< 0,05). 

 

 
A Tabela 7 mostra a percentagem de folículos normais e degenerados por 

categoria folicular nos três grupos de fêmeas de Leontopithecus sp. A percentagem 

de folículos normais foi significativamente superior do que a percentagem de 

degenerados em todas as categorias foliculares nos três grupos de fêmeas. Foi 

observada uma maior percentagem de folículos primários normais, seguido dos 

secundários e primordiais nos três grupos de fêmeas, sendo que foi constatada 

diferença significativa na percentagem de folículos normais entre as categorias 

foliculares nos três grupos de fêmeas. Quando comparou-se os grupos de fêmeas 

por categoria folicular, observou-se não existir diferença estatística entre fêmeas 

dominantes e subordinadas em relação à percentagem de folículos primários  

normais ou degenerados. Fêmeas dominantes não reprodutivas tiveram uma menor 

percentagem de folículos primários normais quando comparadas às fêmeas 

dominantes e subordinadas, sendo esta diferença considerada significativa. Não foi 

observada diferença significativa entre os três grupos de fêmeas nas categorias 

foliculares primordial e secundário. Uma maior percentagem de folículos 

degenerados foi encontrada nos folículos primordiais nos três grupos de fêmeas. 

 



A ocorrência de folículos contendo mais de um oócito (folículo poliovular) 

foi verificada nos três grupos de fêmeas de Leontopithecus sp. Fêmeas dominantes 

tiveram a percentagem de 80% e 60% dos ovários direito e esquerdo, 

respectivamente com folículos poliovulares. Fêmeas dominantes não reprodutivas 

tiveram 60% e 40% dos ovários direito e esquerdo, respectivamente com folículos 

poliovulares. Fêmeas subordinadas tiveram 80% e 40% dos ovários direito e 

esquerdo, respectivamente com folículos poliovulares. A ocorrência de folículos 

poliovulares nos três grupos de fêmeas se deu mais frequentemente no folículo 

primordial, sendo observado de dois a seis oócitos dentro de um mesmo folículo. 

Folículos primários poliovulares tinham de dois a três oócitos por folículo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabela 7: Percentagem de folículos normais e degenerados por categoria folicular nas três categorias de fêmeas de 

Leontopithecus.  

 
                   Fêmea Dominante                          Fêmea Dominante Não Reprodutiva                      Fêmea Subordinada 

                                                                          Categoria Folicular 

              Primordial  Primário  Secundário           Primordial Primário  Secundário                 Primordial Primário Secundário 

Normal        71±10a*   86±10bA*  83±9c*                  70±9a*       82±9bB*    81±11c*                       72±9a*     85±10bA*    84±10c* 

Degenerado  29±10a   14±10bA  17±9c                   30±9a        18±9bB    19±11c                         28±9 a      15±10bA    16±10c 

  

* diferença significativa na mesma coluna; a,b,c- diferença estatística na mesma linha dentro de cada grupo de fêmeas, A,B,C- 
diferença estatística na mesma linha entre os grupos de fêmeas 

 
 

 

 

 

 



6.2. Avaliação histológica em ovários de fêmeas de Leontopithecus 

rosalia 

 

O diâmetro mínimo, máximo e médio (µm) dos folículos pré-antrais do 

ovário direito e esquerdo de fêmeas de Leontopithecus rosalia está representado na 

Tabela 8.  

 

Tabela 8: Diâmetro médio dos folículos pré-antrais do ovário direito e esquerdo de 

fêmeas de Leontopithecus rosalia. 

Categoria      Diâmetro folicular (µm)- Ovário direito   Diâmetro folicular (µm) - Ovário esquerdo 

Primordial            22,1±0,6aA                                                                   17,9±,0,90aB     

 (Min-Max)                   (16-47)                                                                   (12-39) 

Primário              28,2 ±1,4 b,A                                                                 24,6±1,2b,B 

(Min-Máx)                    (21-37)                                                                  (17-33) 

Secundário          43,6±2,1c,A                                                                  37,3±1,8c,B 

(Mín-Máx)                    (22-126)                                                               (23-119) 

a,b,c,. diferença estatística na mesma coluna; A,B,C., diferença na mesma linha 
(p< 0,05). 

 
 
  

Em ambos os ovários, foi observada diferença estatística entre as três 

categorias foliculares. Foi observada diferença estatística entre os diâmetros dos 

folículos primordiais dos ovários direito e esquerdo, sendo o folículo do ovário direito 

estatisticamente superior ao esquerdo. No que se refere aos folículos primários e 

secundários, de modo semelhante, diferença significativa pôde ser observada 



quando se comparou as medidas nos ovários direito e esquerdo. O diâmetro mínimo 

e máximo dos folículos primordiais, primários e secundários no ovário direito foram 

de 16 à 47, 21 à 37 e 22 à 126 µm ,respectivamente. No ovário esquerdo as 

medidas, mínima e máxima dos folículos primordiais, primários e secundários foram, 

respectivamente de, 12 à 39, 17 à 33 e 23 à 119 µm. 

 

 O diâmetro do oócito e núcleo do oócito dos folículos primordiais, 

primários e secundários de fêmeas de Leontopithecus rosalia estão representados 

na Tabela 9.  

 

Tabela 9: Diâmetro médio do oócito e núcleo do oócito dos folículos pré-antrais do 

ovário direito e esquerdo de fêmeas de Leontopithecus rosalia. 

Categoria            Diâmetro (µm)- Ovário direito                                Diâmetro (µm) - Ovário esquerdo 

                       Oócito       Núcleo do oócito                     Oócito     Núcleo do oócito    

 

Primordial       15,2±0,6aA         10,6±0,2a,A                          14,7±0,6aA      9,7±0,3a,A                                

 (Min-Max)             (11-30)               (6-15)                                         (9-22)                 (5-15) 

Primário         20,9 ±0,5b,A        12,6±0,4b,A                                 19,3 ±0,3bB     11,7±0,4b,A 

(Min-Máx)              (12-23)                (7-17)                                       (12-26)                (8-17) 

Secundário     23,1±0,6c,A       13,7± 0,4c,A                                 21,1±0,5c,B          13,8±0,4c,A 

(Mín-Máx)              (16-31)               (8-24)                                        (13-27)                (8-25) 

a,b,c,. diferença estatística na mesma coluna; A,B,C, diferença estatística na mesma linha (p< 0,05). 
 

 O diâmetro médio do oócito e núcleo do oócito foram estatisticamente 

diferentes entre as categorias foliculares em ambos os ovários. Quando comparou-



se o diâmetro do oócito por categoria folicular entre os ovários, não foi observada 

diferença estatística apenas em folículos primordiais. Folículos primários e 

secundários do ovário direito tinham seu oócito com diâmetro estatisticamente 

superior ao do ovário esquerdo. Em relação ao núcleo do oócito, diferença 

estatística não foi observada entre o ovário direito e esquerdo em nenhuma 

categoria folicular.  

 

A população média de folículos pré-antrais do ovário direito e esquerdo de 

fêmeas de Leontopithecus rosalia está representada na Tabela 10. A população 

folicular pré-antral no ovário direito variou de 52.326 à 175.555 e no ovário esquerdo 

esta população variou de 50.420 à 168.350 folículos pré-antrais. Diferença 

estatística foi observada em relação a população média de folículos pré-antrais entre 

o ovário direito e esquerdo, sendo o ovário direito estatisticamente superior ao 

esquerdo.  

Tabela 10: População média de folículos pré-antrais no ovário direito e esquerdo em 

fêmeas de Leontopithecus rosalia 

 
Animal                      OVÁRIO DIREITO                 OVÁRIO ESQUERDO 

    I                                     52,326                                        50,420 

    II                                    85,801                                         83,784 

    III                                   72,969                                         64,748 

    IV                                 175,555                                       168,350 

    V                                   64,918                                         62,853 

   Média ±SD              90,313±49,18a                                 86,031±47,53b 

 a.b- diferença estatística na mesma linha (p< 0,05). 

 



A percentagem de folículos primordiais, primários e secundários nos 

ovários de fêmeas de Leontopithecus rosalia está representado na Tabela 11. Uma 

grande percentagem de folículos primários foi observada, seguida de primordiais e 

secundários. Houve diferença estatística entre a percentagem de folículos 

distribuídos entre as categorias foliculares. A percentagem de folículos primordiais, 

primários e secundários foi de 28%, 66% e 6%, respectivamente.  

      

Tabela 11: Percentagem de folículos primordias, primários e secundários em ovários 

de fêmeas de Leontopithecus rosalia. 

 

                                                 Categoria Folicular 

Primordial                                        Primário                                            Secundário 

      %                                                    %                                                         % 

  28±4a                                              66±4,2b                                                  6±0,5c 

a,b,c -diferença estatística entre colunas, (p< 0,05). 

 

Do total de folículos pré-antrais, 84 ± 4,1% eram normais e 20 ± 4,1% 

degenerados. Do total de degenerados, 78,2 ±8,0 % eram do tipo 1 e 21,8 ±7,2 % 

degenerados do tipo 2.  

 

A percentagem de folículos normais e degenerados por categoria folicular 

está representada na Tabela 12. A percentagem de folículos normais foi 

significativamente superior à de degenerados nas três categorias foliculares, sendo 

de 72%, 82% e 80%, respectivamente, a taxa de folículos normais em folículos 

primordiais, primários e secundários. Uma maior taxa de folículos normais foi 



observada em folículos primários, seguida de secundários e primordiais, sendo esta 

diferença considerada significativa.  

 

Tabela 12: Percentagem de folículos normais e degenerados por categoria folicular 

em ovários de fêmeas de Leontopithecus rosalia. 

                                                      

                                                       Categoria Folicular 

                             Primordial                  Primário             Secundário 

                                   %                              %                          % 

  Normal                  72 ±10*a                  82 ± 10*b               80 ± 13*c 

Degenerado            28 ±10a                   18 ± 10b                20 ± 13c 

*- diferença estatística na mesma coluna; a,b,c- diferença estatística na mesma linha, (p< 0,05). 

 

A ocorrência de folículos poliovulares (mais de um oócito por folículo) foi 

observada nos ovários de Leontopithecus rosalia, sendo de 80% e 40% dos ovários 

direito e esquerdo, respectivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.3. Avaliação histológica em ovários de Leontopithecus chrysomelas 

 

O diâmetro mínimo, máximo e médio (µm) dos folículos pré-antrais do 

ovário direito e esquerdo de fêmeas de Leontopithecus chrysomelas está 

representado na Tabela 13.  

 

Tabela 13: Diâmetro médio dos folículos pré-antrais do ovário direito e esquerdo de 

fêmeas de Leontopithecus chrysomelas. 

. 

Categoria            Diâmetro folicular (µm)- Ovário esquerdo      Diâmetro folicular (µm) - Ovário direito 

Primordial             20,25±0,91aA                                                                       21,62±,0,90aA     

   (Mín-Máx)                      (11-39)                                                                     (16-46) 

Primário               23,41±0,80 b,B                                                                      27,43±1,41b,C 

   (Mín-Máx)                      (16-30)                                                                     (20-38) 

Secundário           35,63±1,1c,B                                                                          40,39±1,07c,C 

   (Mín-Máx)                     (20-114)                                                                   (23-121)                                                 

* a,b,c,. diferença estatística na mesma coluna; A,B,C., diferença na mesma linha 
(p< 0,05). 

 
 
  

Em ambos os ovários, foi observada diferença estatística entre as três 

categorias foliculares. Não houve diferença estatística entre os diâmetros dos 

folículos primordiais dos ovários direito e esquerdo. No que se refere aos folículos 

primários e secundários, de modo diferente, uma diferença significativa pode ser 

observada quando se compara as medidas nos diferentes ovários. O diâmetro dos 



folículos primários e secundários do ovário direito foi significativamente maior do que 

os diâmetros observados em folículos primários e secundários do ovário esquerdo. 

O diâmetro mínimo e máximo dos folículos primordiais, primários e secundários no 

ovário direito foram de 16 à 46, 20 à 38 e 23 à 121 µm ,respectivamente. No ovário 

esquerdo as medidas, mínima e máxima dos folículos primordiais, primários e 

secundários foram, respectivamente de, 11 à 39, 16 à 30 e 20 à 114 µm. 

 

 O diâmetro do oócito e núcleo do oócito dos folículos primordiais, 

primários e secundários de fêmeas de Leontopithecus chrysomelas estão 

representados na Tabela 14.  

 

Tabela 14: Diâmetro médio do oócito e núcleo do oócito dos folículos pré-antrais do 

ovário direito e esquerdo de fêmeas de Leontopithecus chrysomelas. 

Categoria            Diâmetro (µm)- Ovário direito                                Diâmetro (µm) - Ovário esquerdo 

                       Oócito       Núcleo do oócito                     Oócito     Núcleo do oócito    

 

Primordial       16,1±0,4aA         10,2±0,2a,A                          15,7±0,5aA      10,0±0,2a,A                                

 (Min-Max)             (11-30)               (6-15)                                         (11-28)                 (5-16) 

Primário         19,2 ±0,3b,A        11±0,2b,A                                     18,6 ±0,4bA     10,6±0,4b,A 

(Min-Máx)              (12-23)                (7-15)                                       (12-23)                (6-15) 

Secundário     24,6±0,5c,A       12,8± 0,4c,A                                 20,4±0,5c,B          11,7±0,3c,A 

(Mín-Máx)              (16-31)               (8-21)                                        (12-36)                (8-19) 

a,b,c,. diferença estatística na mesma coluna; A,B,C, diferença estatística na mesma linha (p< 0,05). 
 



 O diâmetro médio do oócito e núcleo do oócito foram estatisticamente 

diferentes entre as categorias foliculares em ambos os ovários. Quando comparou-

se o diâmetro do oócito por categoria folicular entre os ovários, não foi observada 

diferença estatística em folículos primordiais e primários. Folículos secundários do 

ovário direito tinham seu oócito com diâmetro estatisticamente superior ao do ovário 

esquerdo. Em relação ao núcleo do oócito, diferença estatística não foi observada 

entre o ovário direito e esquerdo em nenhuma categoria folicular.  

 

A população de folículos pré-antrais média do ovário direito e esquerdo de 

fêmeas de Leontopithecus chrysomelas está representada na Tabela 15. A 

população folicular pré-antral no ovário direito variou de 58,440 à 172,330 e no 

ovário esquerdo esta população variou de 57,689 à 163,866 folículos pré-antrais. 

Diferença estatística foi observada em relação à população média de folículos pré-

antrais entre o ovário direito e esquerdo, sendo o ovário direito estatisticamente 

superior ao esquerdo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 15. População média de folículos pré-antrais no ovário direito e esquerdo em 

fêmeas de Leontopithecus chrysomelas. 

 
Animal                      OVÁRIO DIREITO                 OVÁRIO ESQUERDO 

    I                                    76,374                                         74,698 

    II                                   172,330                             163,866 

    III                                  63,236                                         57,940 

    IV                                  75,160                                        72,970 

    V                                   58,440                                         57,689 

   Média ±SD              89,108±47,150a                          85,432±44,575b 

 a.b- diferença estatística na mesma linha (p< 0,05). 

 

A percentagem de folículos primordiais, primários e secundários nos 

ovários de fêmeas de Leontopithecus chrysomelas está representado na Tabela 16. 

Uma grande percentagem de folículos primários foi observada, seguida de 

primordiais e secundários. Houve diferença estatística entre a percentagem de 

folículos distribuídos entre as categorias foliculares. A percentagem de folículos 

primordiais, primários e secundários foi de 29%, 65% e 6%, respectivamente.  

      

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 16: Percentagem de folículos primordias, primários e secundários em ovários 

de fêmeas de Leontopithecus chrysomelas. 

 

                                                 Categoria Folicular 

Primordial                                        Primário                                            Secundário 

      %                                                    %                                                         % 

  29±4,2a                                            65±4b                                                  6±0,8c 

a,b,c -diferença estatística entre colunas, (p< 0,05). 

 

Do total de folículos pré-antrais, 86 ± 4,1% eram normais e 14 ± 4,1% 

degenerados. Do total de degenerados, 75,6 ±7,0 % eram do tipo 1 e 24,4 ±7 % 

eram degenerados do tipo 2.  

 

A percentagem de folículos normais e degenerados por categoria folicular 

está representada na Tabela 17. A percentagem de folículos normais foi 

significativamente superior à de degenerados nas três categorias foliculares, sendo 

de 72%, 84% e 82%, respectivamente , a taxa de folículos normais em folículos 

primordiais, primários e secundários. Uma maior taxa de folículos normais foi 

observada em folículos primários, seguida de secundários e primordiais, sendo esta 

diferença considerada significativa.  

 

 

 

 

 

 



Tabela 17: Percentagem de folículos normais e degenerados por categoria folicular 

em ovários de fêmeas de Leontopithecus chrysomelas. 

                                                      

                                                       Categoria Folicular 

                             Primordial                  Primário             Secundário 

                                   %                              %                          % 

  Normal                  72 ±10*a                  84 ± 10*b               82 ± 11*c 

Degenerado            28 ±10a                   16 ± 10b                18 ± 11c 

*- diferença estatística na mesma coluna; a,b,c- diferença estatística na mesma linha, (p< 0,05). 

 

A ocorrência de folículos poliovulares (mais de um oócito por folículo) foi 

observada nos ovários de Leontopithecus chrysomelas, sendo em 60% e 40% dos 

ovários direito e esquerdo, respectivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.4. Avaliação histológica em ovários de fêmeas de Leontopithecus 

chrysopygus  

  

O diâmetro mínimo, máximo e médio (µm) dos folículos pré-antrais do 

ovário direito e esquerdo de fêmeas de Leontopithecus chrysopygus está 

representado na Tabela 18.  

 

Tabela 18: Diâmetro médio dos folículos pré-antrais do ovário direito e esquerdo de 

fêmeas de Leontopithecus chryspygus. 

Categoria      Diâmetro folicular (µm)- Ovário direito   Diâmetro folicular (µm) - Ovário esquerdo 

Primordial            21,5±0,5aA                                                                   19,1±0,80aB     

 (Min-Max)                   (15-45)                                                                   (11-32) 

Primário              28,3 ±1,2b,A                                                                 23,6±1,1b,B 

(Min-Máx)                    (20-39)                                                                  (16-31) 

Secundário          51,2±3c,A                                                                         42,1±2,1c,B 

(Mín-Máx)                    (23-144)                                                               (25-138) 

a,b,c,. diferença estatística na mesma coluna; A,B,C., diferença na mesma linha 
(p< 0,05). 

 
 
  

Em ambos os ovários, foi observada diferença estatística entre as três 

categorias foliculares. Foi observada diferença estatística entre os diâmetros dos 

folículos primordiais dos ovários direito e esquerdo, sendo o folículo do ovário direito 

estatisticamente superior ao esquerdo. No que se refere aos folículos primários e 

secundários, de modo semelhante, diferença significativa pôde ser observada 



quando se comparou as medidas nos ovários direito e esquerdo. O diâmetro mínimo 

e máximo dos folículos primordiais, primários e secundários no ovário direito foram 

de 15 à 45, 20 à 39 e 23 à 144 µm ,respectivamente. No ovário esquerdo as 

medidas, mínima e máxima dos folículos primordiais, primários e secundários foram, 

respectivamente de, 11 à 32, 16 à 31 e 25 à 138 µm. 

 

 O diâmetro do oócito e núcleo do oócito dos folículos primordiais, 

primários e secundários de fêmeas de Leontopithecus chrysopygus estão 

representados na Tabela 19.  

 

Tabela 19: Diâmetro médio do oócito e núcleo do oócito dos folículos pré-antrais do 

ovário direito e esquerdo de fêmeas de Leontopithecus chrysopygus 

Categoria            Diâmetro (µm)- Ovário direito                                Diâmetro (µm) - Ovário esquerdo 

                       Oócito       Núcleo do oócito                     Oócito     Núcleo do oócito    

 

Primordial       17,3±0,4aA         11,2±0,2a,A                          15,8±0,5aB      10,1±0,2a,A                                

 (Min-Max)             (12-37)                 (7-16)                                         (11-32)                 (6-14) 

Primário         20,3 ±0,5b,A        13,2±0,2b,A                                 18,2 ±0,4bB      12,6±0,3b,A 

(Min-Máx)              (15-40)                (8-23)                                       (11-24)                (6-18) 

Secundário     25,6±0,6c,A       14,1± 0,4c,A                                 21,8±0,5c,B          14,4±0,5c,A 

(Mín-Máx)              (16-37)                (9-27)                                        (12-33)                (10-28) 

a,b,c,. diferença estatística na mesma coluna; A,B,C, diferença estatística na mesma linha (p< 0,05). 
 

 O diâmetro médio do oócito e núcleo do oócito foram estatisticamente 

diferentes entre as categorias foliculares em ambos os ovários. Quando comparou-



se o diâmetro do oócito por categoria folicular entre os ovários, foi observada 

diferença estatística em folículos primordiais, primários e secundários, sendo  o 

diâmetro de oócitos do ovário direito estatisticamente superiores aos do ovário 

esquerdo. Em relação ao núcleo do oócito, diferença estatística não foi observada 

entre o ovário direito e esquerdo em nenhuma categoria folicular.  

 

A população de folículos pré-antrais média do ovário direito e esquerdo de 

fêmeas de Leontopithecus chrysopygus está representada na Tabela 20. A 

população folicular pré-antral no ovário direito variou de 52,00 à 163,546 e no ovário 

esquerdo esta população variou de 47,765 à 159,642 folículos pré-antrais. Diferença 

estatística foi observada em relação à população média de folículos pré-antrais entre 

o ovário direito e esquerdo, sendo o ovário direito estatisticamente superior ao 

esquerdo.  

 

Tabela 20: População média de folículos pré-antrais no ovário direito e esquerdo em 

fêmeas de Leontopithecus chrysopygus 

 
Animal                      OVÁRIO DIREITO                 OVÁRIO ESQUERDO 

    I                                     97,595                                        93,640 

    II                                   163,543                             159,642 

    III                                   52,100                                         47,765 

    IV                                  91,430                                         88,250 

    V                                   52,000                                         49,423 

   Média ±SD              91,340±45,651a                           87,744±45,472b 

 a.b- diferença estatística na mesma linha (p< 0,05). 

 



 

 

A percentagem de folículos primordiais, primários e secundários nos 

ovários de fêmeas de Leontopithecus chrysopygus está representado na Tabela 21. 

Uma grande percentagem de folículos primários foi observada, seguida de 

primordiais e secundários. Houve diferença estatística entre a percentagem de 

folículos distribuídos entre as categorias foliculares. A percentagem de folículos 

primordiais, primários e secundários foi de 29%, 64% e 7%, respectivamente.  

      

Tabela 21: Percentagem de folículos primordias, primários e secundários em ovários 

de fêmeas de Leontopithecus chrysopygus. 

 

                                                 Categoria Folicular 

Primordial                                        Primário                                            Secundário 

      %                                                    %                                                         % 

  29±4,2a                                           64±4,5b                                                  7±0,6c 

a,b,c -diferença estatística entre colunas, (p< 0,05). 

 

Do total de folículos pré-antrais, 85 ± 4,5% eram normais e 15 ± 4,5% 

degenerados. Do total de degenerados, 74,5 ±6,2 % eram degenerados do tipo 1 e 

25,5 ±6 % eram degenerados do tipo 2.  

 

A percentagem de folículos normais e degenerados por categoria folicular 

está representada na Tabela 22. A percentagem de folículos normais foi 

significativamente superior à de degenerados nas três categorias foliculares, sendo 

de 73%, 85% e 81%, respectivamente , a taxa de folículos normais em folículos 



primordiais, primários e secundários. Uma maior taxa de folículos normais foi 

observada em folículos primários, seguida de secundários e primordiais, sendo esta 

diferença considerada significativa.  

 

Tabela 22: Percentagem de folículos normais e degenerados por categoria folicular 

em ovários de fêmeas de Leontopithecus chrysopygus 

                                                      

                                                       Categoria Folicular 

                             Primordial                  Primário             Secundário 

                                   %                              %                          % 

  Normal                  73 ±10*a                  85 ± 11*b               81 ± 10*c 

Degenerado            27 ±10a                   15 ± 11b                19 ± 10c 

*- diferença estatística na mesma coluna; a,b,c- diferença estatística na mesma linha, (p< 0,05). 

 

A ocorrência de folículos poliovulares (mais de um oócito por folículo) nos 

ovários de Leontopithecus chrysopygus foi observada em 80% e 60% dos ovários 

direito e esquedo, respectivamente.  

 

A figura 2 (A,B,C,D,E) ilustra a morfologia dos folículos pré-antrais  

normais de diferentes categorias analisados nas secções histológicas. Nos folículos 

primordiais, o oócito é circundado por uma única camada de células da granulosa de 

forma pavimentosa (figuras 2A, 2B), enquanto nos folículos primários o oócito é 

circundado por células da granulosa de forma cúbica (Figuras 2B, 2C), também 

dispostas em uma única camada. Os folículos secundários podem ser distinguidos 

dos primários por possuírem várias camadas de células da granulosa de forma 



cúbica ao redor do oócito, que por sua vez apresenta-se de maior tamanho (figuras 

2D, 2E).  

 

A figura 3 (A,B,C,D,E)  ilustra a morfologia  dos folículos pré-antrais 

degenerados de diferentes categorias analisados nas secções histológicas. 
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Figura 2- Folículos pré-antrais normais, A- Folículo primordial, B- Folículos primordiais e um 
primário, C- Folículo primário, D,E- Folículo secundário (400X) 
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Figura 3- Folículos pré-antrais degenerados. A-folículos primordiais, B-Folículos primordias e dois 
primários, C, D- Folículos primários, E- Folículo secundário. (400X) 
 



 

7. DISCUSSÃO 

 

 

Os resultados deste estudo têm mostrado uma estimativa da população de 

folículos pré-antrais em fêmeas de Leontopithecus de diferentes espécies e posições 

hierárquicas, cuja idade variava de 3 a 7 anos de idade. Houve uma grande variação 

no número de folículos pré-antrais por ovário. Em humanos e primatas não 

humanos, a população folicular varia com a idade. De modo semelhante, TARDIF 

(1985) analisando ovários de Saguinus sp. observou que a população de folículos 

pré-antrais em fêmeas de 2 a 16 anos variava de 46,100 à 9,250 folículos por ovário.  

Em Cebus apella a população folicular variou de 24,550 à 121,050 folículos por 

ovário (DOMINGUES et al.,2004). Ao passo que em Macaca nemestrina, MILLER et 

al. (1999) relatam que o número de folículos por ovário varia de 30,900 à 9,940 em 

fêmeas com a idade variando entre 0,85 à 12,50 anos,. Em macaca rhesus, BAKER 

(1966) estima que, ao nascimento, existe uma média de 910.000 folículos por ovário. 

GOUGEON & CHAIN(1987)  relatam que em mulheres entre 19 e 46 anos , o 

número de folículos pré-antrais por ovário pode variar de 76,000 à 27,000, 

respectivamente. Com o aumento da idade, o número de folículos por ovário é 

reduzido.  

A população de folículos pré-antrais em fêmeas dominantes foi maior que 

em fêmeas dominantes não reprodutivas e subordinadas. Além da idade, vários 

fatores podem afetar a população folicular ovariana, incluindo, raça (CAHIL et 

al.,1979; DRIANCOURT  et al., 1985), estágio reprodutivo (ERICKSON et al.,1976), 



nutrição (SCARAMUZZI et al.,1993) e fatores genéticos (CAHIL et al., 1979; 

ERICKSON et al., 1966).  

 

GOUGEON et al., (1994) afirmam que a ciclicidade afeta a população 

folicular ovariana em mulheres. De acordo com estes autores, uma mulher de uma 

certa idade que está ciclando, possue uma população folicular 10 vezes maior do 

que uma mulher da mesma idade que não está ciclando, sendo estes dados 

semelhantes aos encontrados em nosso estudo. 

 

Diferença estatística entre o ovário direito e esquerdo foi observada em 

relação à população folicular tanto em fêmeas de Leontopithecus de diferentes 

posições hierárquicas, quanto em fêmeas estudadas por espécie (L. rosalia, 

L.chrysomelas, e L. chrysopygus). O ovário direito tinha uma maior população 

folicular comparado com o esquerdo. De modo contrário, MILLER et al.,(1999) não 

encontraram diferença significativa entre o ovário direito e esquerdo em Macaca 

nemestrina. Entretanto, de modo semelhante ao nosso estudo, em Cebus apella, 

DOMINGUES et al.,(2004) encontraram diferença significativa entre os ovários 

direito e esquerdo ,sendo que o direito possuía uma maior população folicular. Estes 

autores sugeriram o ovário direito possuir uma menor funcionalidade que o ovário 

esquerdo. NAGLE et al.,(1994)  mostraram que a taxa de ovulação no ovário 

esquerdo em Cebus apella era de 62,5% e no ovário direito de 37,5%. Em nosso 

estudo, a população folicular ovariana foi estudada sem verificar a taxa de ovulação. 

Em mulheres controvérsias existem sobre a funcionalidade do ovário. De acordo 

com POTASHNIK et al.,(1987) a taxa de ovulação ocorre mais frequentemente no 



ovário direito de mulheres cíclicas. Entretanto, mais recentemente, LASS et 

al.,(1997) observaram que a taxa de ovulação é a mesma  em ambos os ovários.  

 

Em relação à percentagem de folículos por categoria folicular, no presente 

estudo uma grande percentagem de folículos primários foram encontrados em 

relação aos outros folículos. Estes resultados estão de acordo com DOMINGUES et 

al.,(2004) trabalhando com Cebus apella e também com BLOCK (1951), GOUGEON 

& CHAIN (1987) e GOUGEON et al., (1994). Estes autores afirmam que na mulher 

adulta, há uma maior proporção de folículos pré-antrais que foram ativados e estão 

em crescimento. 

 

Nos estudos realizados por grupo hierárquico e por espécie de 

Leontopithecus, uma maior percentagem de folículos degenerados eram de 

primordiais. A taxa de atresia na foliculogênese pré-antral sempre foi de interesse 

para os pesquisadores. Alguns estudos indicam que há uma alta incidência de 

degeneração em folículos primordiais (VERMANDE-VAN ECK,1956) e que a 

oogênese continua na vida adulta para suplementar o pool de folículos (MOSSMAN 

& DUKE, 1973). De acordo com ERICKSON (1966), em vacas, com o avanço da 

idade, o número de folículos primordiais degenerados aumentam. De acordo com 

este autor, a percentagem de folículos primordiais degenerados varia de 18 a 100% 

em animais com idade entre 1-14 dias à 15-20 anos.  

 

DOMINGUES et al.,(2004) também encontrou uma maior taxa de folículos 

primordiais degenerados em Cebus apella, seguida de secundários e primários. As 

taxas de atresia encontradas foram de 28%, 17% e 18% para folículos primordiais, 



primários e secundários, respectivamente.   Considerando que as fêmeas de 

Leontopithecus sp. eram adultas, os resultados obtidos neste estudo estão de 

acordo com a literatura.   

 

A degeneração mais encontrada foi à do tipo 1, onde apenas o núcleo do 

oócito estava picnótico sem comprometimento das células da granulosa. De modo 

semelhante, pesquisas realizadas com bovinos e ovinos, mostram que a 

degeneração mais comumente encontrada em folículos pré-antrais é a degeneração 

somente do oócito, sendo a degeneração das células da granulosa mais encontrada 

em folículos antrais (JORIO et al.,1991; HIRSHFIELD,1983). 

 

A diferença estatística encontrada na mensuração do diâmetro dos três 

tipos de folículos (primordial, primário e secundário) mostrou que é possível usar 

essa mensuração para classificar as diferentes categorias foliculares. Estes 

resultados estão de acordo com DOMINGUES et al., (2003) que avaliou a 

morfometria de folículos pré-antrais em macacos da espécie Cebus apella e com 

HULSHOF et al.,(1994) que trabalhou com ovários bovinos. A mudança nos três 

diâmetros foliculares observada, em relação ao diâmetro do núcleo do oócito, mostra 

que há duas fases de crescimento folicular. A primeira fase corresponde a 

transformação das células da granulosa pavimentosas em cuboidais. Na segunda 

fase de crescimento folicular, há um aumento do tamanho do oócito e no número de 

células da granulosa, com um aumento no diâmetro folicular. Estes dados são 

similares aos encontrados por GOUGEON& CHAIN (1987). Entretanto, na primeira 

fase, o pequeno crescimento folicular é causado principalmente pelo aumento do 



tamanho do oócito, enquanto na segunda fase de crescimento folicular, há uma 

grande participação das células da granulosa. 

 

A incidência de folículos poliovulares foi verificada nos estudos realizados 

por grupo hierárquico e por espécie de Leontopithecus. FORABOSCO et al.,(1991) 

relata a presença de folículos poliovulares em ovários humanos durante o período 

neonatal. De acordo com estes autores, a organogênese do ovário não é 

completada ao nascimento em humanos, e oogônias e folículos podem ser 

encontrados em um mesmo ovário.  

 

No presente estudo, não encontramos oogônias, mas a presença de 

folículos poliovulares nos ovários de animais adultos pode sugerir uma incompleta 

organogênese no ovário adulto.   

 

Na literatura, a ocorrência de folículos poliovulares também tem sido 

relatada em cadelas (MCDOUGALL et al., 1997) gatas (GREENWALD and MOOR, 

1989), porcas (GREENWALD & MOOR, 1989), cabras (LUCCI  et al., 1999) e 

macacas da espécie Cebus apella (DOMINGUES et al., 2003).  

Em conclusão, as informações obtidas neste estudo podem ser usadas 

como parâmetros para subseqüentes estudos in vivo ou in vitro sobre a 

foliculogênese em primatas neotropicais do gênero Leontopithecus sp.  

 

 

 

 



 

8. CONCLUSÕES 
 
 

•  A população de folículos pré-antrais em fêmeas de Leontopithecus de 

diferentes posições hierárquicas e espécies é bastante variável. 

 

•  Fêmeas dominantes possuem uma maior população ovariana de 

folículos pré-antrais do que fêmeas subordinadas e fêmeas não reprodutivas de 

Leontopithecus sp. 

 

•  O número de folículos pré-antrais é maior no ovário direito em fêmeas 

de Leontopithecus  de diferentes espécies e posições hierárquicas.   

 

• Folículos primordiais são mais susceptíveis à atresia folicular em 

fêmeas de Leontopithecus  de diferentes espécies e posições hierárquicas.   

. 

•  Fêmeas dominantes não reprodutivas e subordinadas possuem uma 

maior taxa de atresia de folículos pré-antrais quando comparadas à fêmeas 

dominantes do gênero Leontopithecus.   

 

• O diâmetro folicular é diferente nas três categorias de folículos pré-

antrais, sendo que esta medida pode ser usada para classificar os folículos nas três 

espécies de Leontopithecus. 
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