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Anatomia Comparada do Sistema
Reprodutor Masculino nos
Animais Domésticos
(Equinos, Bovinos, Suínos, Ovinos e Caninos)

Aparelho urogenital

- Órgãos urinários
- Órgãos genitais

Rosane Maria Guimarães da Silva

cão
reto

ÓRGÃOS GENITAIS MASCULINOS
rim direito

ureter

próstata
M. retrator do penis

bexiga
12 corpo cavernoso
5 epidídimo

13glande do penis
13´bulbo da glande

6 cordão espermático
7 anel vaginal

testículo

14 osso peniano

8 ducto deferente

15 cavidade prepucial

10 corpo esponjoso

16 prepúcio

Aparelho genital masculino

Testículos

-gônodas pares - testículos
-sistemas pares de canalização gonadal
--epidídimo
--ducto deferente

Funções

-glândulas acessórias
-pênis
-adaptações cutâneas
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Testículos

Forma – Volume - Orientação
gato

Funções
-produção de gametas (espermatozóides) e hormônios masculinos

1 A. testicular
2 Ducto deferente
3 Testículo
4 sínfise pélvica

-influência da temperatura

cão

touro

EPIDÍDIMO

Testículos na cavidade

1- Túnica Dartos e pele

1- Túnica Dartos e pele

2- Septo escrotal

2- Septo escrotal

3- Fáscia espermática externa

3- Fáscia espermática externa

4- Lâmina parietal da túnica vaginal

4- Lâmina parietal da túnica vaginal

5- Lâmina visceral da túnica vaginal

5- Lâmina visceral da túnica vaginal

6- Músculo cremaster

6- Músculo cremaster

7- Funículo espermático

7- Funículo espermático

8- Ducto deferente

8- Ducto deferente

9- Cauda do epidídimo

9- Cauda do epidídimo
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m. cremáster

Ducto deferente

1- TÚNICA ALBUGÍNEA
2- MEDIASTINO

Pele escrotal e túnica dartos

3- TÚBULOS SEMINÍFEROS
4- TÚBULOS RETOS
5- REDE TESTICULAR

Camada visceral da túnica vaginal
Camada parietal da túnica vaginal
Fáscia espermática externa
Septo escrotal

6- DUCTOS EFERENTES
6`- DUCTO DO EPIDÍDIMO
7- DUCTO DEFERENTE
8- CABEÇA DO EPIDÍDIMO
9- CORPO DO EPIDÍDIMO
10- CAUDA DO EPIDÍDIMO

Cauda do epidídimo

11- PLEXO PAMPINIFORME

Secção mediana do testículo

Mediastino testicular

Parênquima testicular
bo

Rede testis
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4´mesoducto
6 mesórquio
5 plexo pampiniforme

2´corpo do epidídimo

4 ducto deferente
9 prega de conexão entre as lâminas visceral e
parietal da túnica vaginal

2 cabeça do epidídimo

8 Lig. da cauda do epidídimo
3 bolsa testicular

2´´ cauda do epidídimo

testículo

7 Lig. Próprio do testículo

Funículo espermático
-artéria testicular, veias-plexo pampiniforme, ducto deferente

Testículo
touro

plexo pampiniforme

nervos testiculares e
vasos linfáticos

lâmina visceral da
túnica vaginal
mesórquio

A. testicular

lâmina parietal da túnica vaginal

cavidade
vaginal
M. cremaster
ducto deferente

Fáscia espermática externa

mesoducto
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Testículo- cão

Testículo- touro

A. testicular
Plexo pampiniforme
Ducto deferente

Vascularização do testículo- equino

Testículo
equino

A. testicular

Parte do plexo
pampiniforme

Testículo

plexo
pampiniforme

Método de castração fechada- suíno- idade: 5 semanas

corpo do
epidídimo

cabeça do
epidídimo

eq
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Glândulas vesiculares

Bexiga urinária

Ureter
Ducto
deferente

*

Uretra

*

**

* *

Bulbo
do pênis

garanhão

touro

varrão

cão

garanhão

Glândula vesicular

touro

varrão

cão

Próstata
Glândula bulbouretral

Próstata

** *

garanhão

Glândulas bulbouretrais

*

****

**

touro

varrão

cão

****

*
***

* **

* *

**

garanhão

touro

varrão

**
cão

Vista ventral
ureter
bexiga

Óstio do ureter
trígono
Crista uretral e
colículo seminífero
6. Abertura do ducto ejaculatório
7. Aberturas dos ductos prostáticos
8. Aberturas dos ductos bulbouretrais

Gl. vesicular
próstata
Gl. bulbouretral
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eq

bulbo

Constituição do pênis

Pênis e prepúcio

ramo do pênis

Na raiz
cão

corpo cavernoso

ureter
javali

corpo esponjoso
bexiga
touro

carneiro

bode

ducto deferente

corpo cavernoso
uretra

gato
cavalo

No ápice

glande

Pequenos ruminantes
Processo uretral
Prolonga a uretra além da extremidade do pênis

eq

bo

Pênis fibroelástico

Pênis fibroelástico

Pequenos espaços sanguíneos
Muito tecido fibroelástico
Pouca retenção de sangue para ereção

Ruminantes
Suínos
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Pênis do bovino- fibroelástico

M.
Retrator do
pênis

Pênis do bovino- fibroelástico

Pele prepucial

M.
Retrator do
pênis

Flexura sigmoide

Pele prepucial

Flexura sigmoide no órgão quiescente

Corte transversal- Pênis fibroelástico

Pênis musculocavernoso
Túnica
albugínea

Corpo
cavernoso

Espaços sanguíneos maiores
Necessidade de muito sangue para ereção

Equino
uretra

Carnívoros

Corpo
esponjoso

touro

Pênis do equino
musculocavernoso

Coroa da glande

Túnica albugínea

glande
Seio uretral

Corpo cavernoso

Colo da glande

septo

Processo uretral
uretra

----------------

Corpo esponjoso
M. bulboesponjoso

eq
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Músculos

prega
prepucial
corpo cavernoso

uretra
corpo
esponjoso

•
•
•
•

Bulboesponjoso
Isquiocavernoso
Retrator do pênis – fibras musculares lisas
Prepucial cranial e caudal- ausentes no
garanhão

anel
prepucial

eq

Disposição dos órgãos urogenitais do touro

1 ureter
2 testículo direito
3 epidídimo
4 ducto deferente
5 bexiga
6 Gl. Vesicular
7 ampola do ducto deferente
8 corpo da próstata
9 Gl. Bulbouretral
10 flexura sigmoide do pênis
11 glande do pênis
12 M. isquiocavernoso
13 M. retrator do pênis

Períneo- gatos com 5 semanas de idade

ânus

ânus

vulva

prepúcio

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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