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O objetivo desse trabalho foi estabelecer onentações para a realização de exames
ultra-sonográficos em ginecologia de primatas neotropicais, uma vez que esse
exame contribui para escolha de fêmeas com boa eficiência reprodutiva. Dessa
forma, temos utilizado, no Centro Nacional de Primatas (CENP/SVS/MS
Ananindeua, PA), normas adaptadas da American Institute of Ultrasound in
Medicine (AIUM). O exame da pelve deve ser realizado com equipamento em
tempo real, preferencialmente com transdutores lineares ou convexos. Nos
primatas das famílias Caltitrichidae, Cebidae, e Aotidae, utilizam-se
transdutores de altas freqüências (7,5 e 10 MHz), com pequeno raio de curvatura
(microconvexos). Transdutores de freqüências mais baixas (3,5 e 5 MHz) podem
ser utilizados em primatas do gênero Alouatta, Atetes, Lagothrix e Brachyteles.
A contenção fisica e química é necessária e um relatório de anestesia deve ser
preenchido e arquivado junto ao laudo ultra-sonográfico. Na ecografia pélvica
por via transabdominal, a bexiga da paciente deve estar adequadamente
distendida. Algumas fêmeas podem urinar durante a contenção fisica,
esvaziando parcialmente a bexiga e prejudicando a visualização do útero e
ovários. Nesse caso, o animal deverá ser sondado por via uretral ou esofágica e
administrado solução fisiológica 0,9%. No caso da sondagem esofágica,
aguarda-se 50 a 60 minutos até o enchimento adequado da bexiga. A avaliação
uterina e dos ovários deve ser feita através de cortes longitudinais e transversais
sendo analisado: a posição, forma, contornos, textura ecogênica e dimensões. A
ultra-sonografia da pelve de primatas neotropicais por via transabdominal pode
ser dificultada pelo baixo enchimento vesical e qualidade do equipamento.
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