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Beleza e Magia
Atributos dos macacos da espécie Cebus apella Linnaeus, 1758.

O valor principal da vida é a dignidade; 

A felicidade principal na vida é a alegria espiritual;

A esperança principal na vida é a paz;

A devoção principal na vida é benefi ciar os seres.

“O homem, ao se considerar guardião da moralidade, 

tem como obrigação tratar humanamente os animais, 

para que possamos todos viver em harmonia”.

Wesley Roob
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Dedico

                             

           

     

Ao meu pai, João Gonçalves da Cruz

                                                                      (In Memoriam)

“Que alegria maior sentiria se estivesse aqui.
Acreditaste bem mais na minha força do que eu mesma poderia acreditar.

    Sonhaste junto comigo a realização desta conquista.
Surgiram obstáculos e sempre encontrei tua mão para me reerguer,

teu abraço forte para me confortar e me encher de coragem para continuar.
Hoje, todavia, sinto não poder dar aquele abraço tão desejado, 

não poder segurar a tua mão e me sentir forte.
Sinto-me tão pequena diante do esplendor da vida, dos sacrifícios, que as 

palavras me fogem, a emoção me cala e sou incapaz de produzir algum som.
Agora não posso ver teu sorriso cheio de orgulho, nem enxugar a lágrima 

tímida, cheia de vaidade, em teu rosto. 
Não posso sequer dizer o tão ensaiado “muito obrigada”.

Hoje, tua ausência me faz sentir como nunca me senti antes, e, mesmo que 
algumas lágrimas vertam de meus olhos ante a falta física do abraço, estas 
não serão sufi cientes para obnubilar a certeza de que podes me ver, porque 

neste momento tão especial de minha vida, “a vitória é nossa”.
Obrigada, meu Pai, pela vida que me deste. Sempre te amarei...

Eternas Saudades!!!
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À minha mãe, Maria Filomena Gonçalves

De ti recebi o dom mais precioso do universo: a vida. 
Tu, junto com papai, meus mestres por excelência, 

me deste o maior ensinamento: o exemplo. 
Quando enfrentaste e venceste difi culdades me ensinaste

a importância da perseverança. 
Foi difícil chegar até aqui e, hoje, juntas, damos prova de que com fé 

e coragem podemos transpor as difi culdades. 
O meu sonho se realiza e meu coração se enche de alegria ao 

perceber cada sorriso, cada aplauso e, nos teus olhos, 
a felicidade por me presentear com uma profi ssão. 

Por tudo que fi zeste por mim, sem que soubesses ou compreendesses, 
o sonho que neste momento se torna realidade, 

pela lição de amor que me deste durante toda a minha vida: 
Muito Obrigada. 

Se eu pudesse, minha mãe, te fazer eterna...Eterna eu te faria...
Obrigada, pelo estímulo, pela perseverança, e fé...

Te Amo !!! 
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Ao meu esposo Artur e aos meus fi lhos Thais e Artur Júnior

Minha eterna gratidão pelo constante incentivo, carinho,
amor e apoio neste caminho por mim trilhado.

Perdão pelos momentos em que me dissociei da defesa do dia-a-dia para 
levar adiante o meu ideal. 

Hoje, no fi m desta longa caminhada, paro para dizer: 

Muito Obrigada
 Pela compreensão, pelo estímulo nas horas de desânimo, pela atenção que 

não dei, pelas alegrias e tristezas das quais não compartilhei...
Eu só queria dizer que sei o quanto foi difícil para vós conviver com tantas 

ausências, renúncias, angustias e dúvidas, nos momentos menos fáceis 
de vossas vidas e saudades constantes em vossos corações, dia após dia, 

tentando ocupar as horas solitárias de todos os modos possíveis. 
Reconheço que, nestes anos, em muitos momentos, não estive presente, por 
muitas vezes não choramos ou sorrimos juntos; não dei o beijo que queria 

dar em vós e me furtei a dizer que vos amava. 

Obrigada 
Por terdes acreditado em mim, por terdes depositado em mim 

a esperança da vitória. 
Dizer obrigada, com amor por vós, meus fi lhos, e por ti, Artur, é pouco com 

a emoção que ora sinto e que com palavras difi cilmente poderia demonstrar. 
Hoje vejo um sorriso perdido nos rostinhos de cada um de vós e uma 

lágrima por cair, dividindo comigo esta minha conquista.  
Recebei o meu reconhecimento pelo sacrifício e pela lembrança, que, nos 

méritos desta conquista, mostram a vossa presença. 

A vitória é de todos nós...
Obrigada, por fazerdes parte da minha vida e dos meus sonhos.

Eu vos amo...
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Agradeço especialmente ...

A Deus

Senhor, neste momento te ofereço a minha vida, 
pois tu fi zeste de minhas batalhas - vitórias gratifi cantes. 

Quantas vezes eu quis recuar, mas tu, Senhor, estavas sempre presente. 
Foste minha luz, dando-me coragem e determinação 

para enfrentar os obstáculos.
Hoje, por tua graça, 

Venci... 
Quero, Senhor, que recebas minhas alegrias com um sorriso sincero; 

pois a recompensa das buscas sacrifi cadas, nos méritos de minhas 
conquistas, Tu foste a presença constante de Amor e de Paz. 

Estas brotarão por toda minha existência.
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Aos meus tios, em especial, ao Cassiano e à Jandira 

“Eu sei que este momento também vai passar, consumir-se em si 
mesmo, desaparecer  na própria chama que o fez existir. É isso que 

o torna belo. Ele é único!”

Chiara Lubich

A vocês que me deram, além do carinho, 
o amor e o exemplo, a minha profunda admiração.

Obrigada por existirem em minha vida!!!   Amo vocês...
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Aos meus irmãos, sobrinhos e cunhados

Pelo carinho ... 
Pela amizade ...

Pelo apoio incondicional ...
Por acreditarem tanto em mim ...

“O aço mais resistente é aquele que é forjado na mais alta temperatura 
e, em seguida, resfriado severamente. Tento ser como o aço. Sempre 
que tentarem me submeter a situações extremas, estarão me fazendo 

mais forte.” 
Paulo Coelho
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A todos que me  amam 

Muitas foram as vezes que vossos olhos me buscaram, e eu estive ausente.
Muitas vezes quisestes me abraçar, contar um caso, 

dividir uma dúvida, e não me encontrastes. 
Muitas vezes buscastes o meu sorriso e eu não estava disponível.  

Eu estava sempre cheia de ‘pressas e compromissos’.
Hoje estamos aqui juntos. Ainda que estivesse envolvida com os meus 

próprios caminhos sei que, sem vós, eu não teria chegado até aqui. 
Fostes vós que me incentivastes a caminhar, a ter perseverança, a ter fé e 

acreditar que tudo isto que está acontecendo em minha vida, 
é da vontade de Deus.

Vós sois o porto seguro das minhas buscas, 
o abrigo contra meus medos e as minhas dúvidas. 

Estou aqui para agradecer e dizer que meu amor não se perdeu. 
Pelo contrário, está inteiramente renovado para vós que continuastes a me 

olhar, sorrir, cuidar de mim, colorindo de luzes a minha vida. 

Obrigada, a todos que eu amo por terem dado, a esta conquista,
um sentido muito maior !
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À Profa. Dra. Maria Angélica Miglino 

Minha Orientadora...
Minha Mestra... 

Obrigada!

Obrigada por fazer do aprendizado não um trabalho, 
mas um contentamento.

Por ensinar-me a alcançar meus próprios méritos; por ajudar-me a 
descobrir o que fazer de melhor e, assim fazê-lo cada vez melhor.

Obrigada por afastar o medo das coisas que não pude compreender; 
levando-me, por fi m, a compreendê-la...
Por resolver o que achava complicado...

Por ser uma pessoa digna de minha confi ança total e 
a quem posso recorrer quando a vida se mostrar difícil...

Obrigada por me convencer de que era melhor 
do que eu suspeitava ser. 

Profa. Angélica, não existem palavras que possam expressar minha 
gratidão por tudo que está fazendo por mim.

Dizer obrigada é pouco, por isso acrescento: meu eterno carinho.



DULCINÉA GONÇALVES TEIXEIRAGCI NÉ

 
 

Ao Prof. Dr. Gilberto Valente Machado
    

Seu exemplo, palavras e ensinamentos mantiveram-me no fi rme 
propósito de continuar, quando muitas vezes tive vontade de desistir, 

por tudo que vi e vivi.
Meu reconhecimento...

Minha admiração...
Meu eterno carinho...

      Obrigada, Prof. Gilberto  por ser meu grande Mestre e Amigo.

“As pessoas têm estrelas que não são as mesmas. Para uns, que 
viajam, as estrelas são guias. Para outros, elas não passam de pequenas 

luzes. Tu, porém, terás estrelas como ninguém”
  Saint Exupéry
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Ao Prof. Dr. Idércio Luiz Sinhorini  

“A Imortalidade de que se reveste a natureza humana faz o homem 
sempre presente: presente pela cultura que transmitiu; presente pela 
amizade que conquistou; presente pelo exemplo que legou. Sempre 

presente porque o homem foi educador e amigo.”

                                                                                                                                                              Rui Barbosa

Obrigada, Prof. Idércio, por suas lições como Mestre: não aquele que ensina, 
mas que nos orienta e nos direciona.  Sempre. Meu eterno carinho!
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À Profa. Dra. Isaura Maria Mesquita Prado

“Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir,
Tenho muito pra contar,

Dizer que aprendi...
Ver na vida algum motivo pra sonhar

Ter um sonho todo azul,
Azul da cor do mar”.

Tim Maia

A ti, Profa. Isaura, mais que minha gratidão e admiração, o desejo 
pleno, a promessa de fazer valer a pena toda essa jornada, buscar 

cumprir com dignidade a minha profi ssão. O máximo de meu coração 
será o mínimo pelo que fi zeste por mim.

Obrigada, pela compreensão, pela amizade, e pelo constante 
encorajamento de seguir sempre em frente.     
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Ao Prof. Dr. José Luiz Guerra

“Que nossos esforços desafi em as impossibilidades. Lembrai-vos que 
as grandes proezas da história foram conquistadas com o que parecia 

impossível.”
Charles Chaplin 

As pessoas que vencem neste mundo são as que procuram as 
circunstâncias de que precisam e, quando não as encontram, as criam.

Obrigada, Prof. Guerra, pelas milhas que percorreu comigo.
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À Profa. Dra. Barbara Maria Rzyski 

 Minha Mestrae minha grande amiga...
Obrigada!

      Não existem palavras que possam expressar minha gratidão pelo 
tempo e amizade que você me direcionou.

 Agradeço carinhosamente as lições do saber, as orientações, a dedicação
 e as renúncias pessoais.

Sua simplicidade e seu carinho para comigo 
me conquistaram profundamente.

       Muito obrigada e meu eterno carinho.
Jamais a esquecerei ...
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Ao Prof. Dr. Marcelo A. B. V. Guimarães

 “Nada, absolutamente nada é digno de ser vivido sem amor, pois onde 
existe amor, todo o sentido da vida se cumpre.”

Dietrich Bonhoeffer

O tempo e a distância jamais poderão apagar de nossos corações a 
lembrança daqueles que souberam conquistar a nossa amizade.

 A vida se enriquece com o agradecimento, pois recebi do senhor,
Prof. Marcelo, muito mais do que dei. 

Obrigada por dar a esta conquista um sentido muito maior.
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Ao José Cesar Gonçalves

                                                           “ Não se mede o valor de um homem pelas roupas que se  
                                                           veste ou pelos bens que possui, e sim pelo seu caráter,     

                                                          suas idéias e a nobreza de seus ideais”.
Charles Chaplin 

                                   A você, Cesar, mais que minha gratidão 
e admiração, o meu eterno carinho ....

Muito obrigada, por fazer parte da minha vida e da
                                 minha historia. “Jamais o esquecerei.”

                                                       “O valor das coisas não está no tempo que elas duram,
                                                         mas na intensidade com que acontecem. Por isso, existem 

                                                        momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis 
e pessoas  incomparáveis”.                                                                       

Fernando Pessoa
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Aos meus grandes amigos e companheiros de casa, Ana Paula 
Vidotti, Walquiria de Cássia Ribeiro, Ana Paula Chaves de Araújo 

e Aníbal Ballarotti Nascimento

Pela amizade, pela compreensão, pelo carinho, pelo constante 
incentivo, apoio e ajuda na realização deste trabalho.

      “Nenhuma conquista tem signifi cado pleno, se não for partilhada 
com as pessoas que nos ajudaram nessa caminhada.” 

Chiara Lubich

Muito obrigada por terem participado desta minha caminhada. 
Agradeço a Deus por ter me dado o privilégio de um dia ter 

conhecidos vocês.

Obrigada por existirem!!! Amo vocês ...
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Aos colegas

No início, unidos por um objetivo comum. Recuados, desconfi ados, 
aos poucos a convivência foi nos aproximando. A afi nidade selecionou 
os amigos. Mas sempre, colegas, soubemos conviver e respeitar,ainda 

que nem sempre compartilhássemos as mesmas idéias.
Foram tempos de encontros e desencontros. De passos e contrapassos. 
Neste período, estivemos mais tempos juntos entre nós do que com as 
nossas famílias: aulas, homogeneização, nivelamento, plantões... mas, 

na verdade, tínhamos nos tornado realmente uma família.
E desses tempos resta, agora, a necessidade do abraço apertado...A 

saudade que fi ca em nós. 
A amizade e esta história em comum fi carão em nossos corações, 

para sempre.
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da Universidade de São Paulo. 
Por ter me acolhido para realizar o curso de Pós-graduação, no Departamento de Cirurgia.

À Profa. Dra. Sueli Vilella, da Pró-Reitoria da Universidade de São Paulo. 
Pelo auxílio concedido.

Ao Prof. Dr. Ii-Sei Watanabe do Instituto de Ciências Biomédicas do Departamento de 
Anatomia, da Universidade de São Paulo. 
Pelo carinho, amizade, constante estímulo e auxílio com o material de microscopia eletrônica 
de varredura desta tese.

“Excelente é o mestre que, ensinando, faz nascer no espírito do discípulo 
um grande desejo de aprender.” 
Rui Barbosa

Ao Prof. Dr. Francisco Javier Hernandez Blázquez do Departamento de Cirurgia, da Faculdade 
de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo. 
Pela amizade, por me orientar durante o processamento do material e pelos ensinamentos 
durante a análise e interpretação histológica.

“O mundo só encontrará paz no dia em que os homens aprenderem a 
respeitar as pedras como as fl ores, as fl ores como animais, os animais 
como homens e os homens como deuses.” 
Gandhi

Ao Prof. Dr. José Manoel dos Santos do Departamento de Cirurgia, da Faculdade de Medicina 
Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo. 
Pela atenção, amizade, carinho e pela valiosa ajuda no texto de discussão.

“A você, que não esqueceu de que também sentiu a mesma ansiedade 
que agora experimento; a você que, com sua experiência, nos fez ver 
que podia encontrar o caminho certo; a você que soube ser mestre e, 
acima de tudo, um grande amigo, meu agradecimento.” 
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Aos Professores da Faculdade de Farmácia do Centro Universitário de Patos de Minas,
Pelas palavras de incentivo constante.
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RESUMO   

TEIXEIRA, D. G. Estudo anatômico descritivo dos órgãos genitais masculinos do macaco-
prego (Cebus apella Linnaeus, 1758). [Descriptive anatomical study of male genital organs of 
the tufted capuchine monkey (Cebus apella Linnaeus, 1758)]. 2005. 191 f. Tese (Doutorado em 
Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2005.

A Anatomia comparada de mamíferos é tema de grande interesse em pesquisas e tem como 

objetivo buscar conhecimentos que possam auxiliar o entendimento do binômio unidade-

variedade. O conhecimento da Anatomia de qualquer animal silvestre é de importância 

capital para a sua preservação e proteção (RIBEIRO, 2002). Os primatas do novo mundo 

estão distribuídos na Região Neotropical das Américas Central e do Sul, (RYLANDS; 

MITTERMEIER; RODRÍGUEZ-LUNA, 1997). O Cebus apella, animal das matas do continente 

sul-americano, geografi camente distribuído por quase todo o Brasil, adapta-se bem à vida em 

cativeiro, onde se reproduz com facilidade (HILL, 1960). O estudo da macro- e micro-anatomia 

dos órgãos genitais masculinos do macaco Cebus apella é de suma importância para estabelecer 

os parâmetros morfológicos comparativos com outros primatas. Neste estudo, foram utilizados 

oito exemplares de macacos Cebus apella, machos, adultos (de aproximadamente sete anos de 

idade). Estabeleceu-se um padrão anatômico da espécie, e os resultados então obtidos permitem 

discutir a sua correlação morfo-funcional. Os dados do Cebus apella  foram comparados aos de 

outros primatas já estudados (chimpanzé, gorila, babuíno, rhesus e outros).

Palavras-chave: Macaco-prego. Cebus apella. Anatomia. Órgãos genitais. Anatomia 
microscópica. Microscopia eletrônica de varredura.
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ABSTRACT

TEIXEIRA, D. G. Descriptive anatomical study of male genital organs of the tufted 
capuchine monkey (Cebus apella Linnaeus,1758)  [Estudo anatômico descritivo dos órgãos 
genitais masculinos do macaco-prego (Cebus apella Linnaeus, 1758]. 2005. 191 f. Tese 
(Doutorado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de 
São Paulo, São Paulo, 2005.

Comparative Anatomy of mammals is theme of relevant interest in researches and has the aim 

to achieve knowledge which could help the understanding of the unit-variety binomial. The 

knowledge of the Anatomy of any wild animal is of capital importance for his preservation and 

protection (RIBEIRO, 2002). New world primates are distributed in the Neotropical Region of 

the Central and South America (RYLANDS; MITTERMEIER; RODRÍGUEZ-LUNA, 1997). 

The Cebus apella, animal of the South American continent forests, geographically distributed 

for almost the whole Brazil, is well adapted to the captive life, where reproduces with easiness 

(HILL, 1960). The macro and micro-anatomical study of the male genital organs of the monkey 

Cebus apella is of great importance to establish the comparative morphologic parameters 

with other primates. In this study, eight adult male Cebus apella monkeys (about seven years 

old) were used and an anatomical pattern was established for the specie. The obtained data 

allow discussing his morfofunctional correlation. Results for the Cebus apella  monkey were 

compared with that ones of other primates already studied (chimpanzee, gorilla, baboon, rhesus 

and others).

Key-words: Capuchine monkey. Cebus apella. Anatomy. Genital organs. Microscopic anatomy. 
Scanning electron microscopy. 
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1 INTRODUÇÃO         

 A conservação ambiental é um tema amplamente discutido e abrange muitos aspectos 

e áreas de atuação. A preservação de ecossistemas e, conseqüentemente, da biodiversidade, 

implica a elaboração de estratégias de atuação, como política e educação ambientais, 

determinação de áreas de proteção ambiental e estudos da fauna e fl ora de cada região (AYRES, 

1990). O conhecimento, porém, dos aspectos biológicos e ecológicos de diferentes espécies 

não exclui a necessidade do entendimento das causas envolvidas na perda da diversidade 

(AYRES; MARTINS, 1989). A interação Homem-natureza tem sido benéfi ca àquele, embora, 

por vezes, provoque mudanças no meio ambiente. Tendo em vista a dependência do ser humano 

em relação ao meio ambiente, os pesquisadores estão buscando biotecnologias com o intuito 

de minimizar os efeitos depredatórios causados, principalmente, pela própria ação humana. O 

papel dos parques zoológicos assume considerável importância, na medida em que atuem como 

centros de pesquisa e desenvolvimento de métodos de manejo e reprodução da fauna silvestre. 

Assim, não mais se admite, hoje em dia, o conceito de animais silvestres mantidos em cativeiro 

com a única fi nalidade de oferecer entretenimento e lazer ao público. 

Países como a Inglaterra, a África do Sul e, especialmente, os Estados Unidos da América, 

possuem centros avançados de reprodução de animais silvestres, onde são desenvolvidos 

projetos de indução hormonal do estrogênio e da ovulação, coleta e congelamento de sêmen e 

embriões e, subseqüentemente, inseminação artifi cial e transferência de embriões. Muitos desses 

centros trabalham em conjunto com parques zoológicos e universidades, o que proporcionou 

uma evolução rápida e efi caz, que se traduziu na maior efi ciência reprodutiva de inúmeras 

espécies outrora em risco de extinção, como o bisão Bison bison (HAMILTON, 1938), que hoje 

não mais se encontra ameaçado, graças a esses esforços conjugados. 

Infelizmente, muitas espécies ainda correm sérios riscos de extinção pela ação direta ou 

indireta do Homem sobre o meio ambiente.

O equilíbrio dos ecossistemas é muito importante para a preservação das espécies e 

as pesquisas biomédicas. Quando uma das espécies deste ecossistema desaparece a perda é 

inestimável para o meio ambiente e para a ciência (GUIMARÃES, 1994).
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Uma vez que, em nome do chamado “progresso”, a destruição dos ambientes naturais 

continua ocorrendo de maneira inexorável, torna-se urgente a ação da ciência em socorro das 

espécies animais e vegetais, vitimadas nesse processo. 

Sabe-se que diversas espécies de animais da fauna brasileira constam das listas de espécies 

ameaçadas de extinção e que algumas delas enfrentam problemas de adaptação ao cativeiro. 

Nestas condições, a tomada de medidas com o objetivo de melhorar o desempenho reprodutivo 

desses animais é urgente, assim como o de preservar a sua informação genética. 

Com esta fi nalidade procura-se, no conhecimento das técnicas utilizadas na reprodução 

artifi cial dos animais domésticos, encontrar maneiras de adaptá-las às características anatômicas, 

fi siológicas e de manejo das espécies silvestres (HOLT; MOORE, 1988; MERILAN; READ; 

BOEVER, 1982).

A grande proximidade fi logenética dos primatas não-humanos com o Homem permite 

adotá-los como modelo biológico para a pesquisa médica humana em várias áreas como a 

anatomia, fi siologia, bioquímica, endocrinologia, imunologia e biotecnologia da reprodução. 

(GUIMARÃES, 1994).

Carvalho-Barros (2002) concorda com Guimarães (1994) e acrescenta que o conhecimento 

pormenorizado de sua Anatomia pode representar fator importante para sua preservação e 

proteção.

O Cebus sp é um primata que se caracteriza por ser de tamanho médio (5kg ou 6kg 

de massa corporal), de pêlos pretos ou de cor castanha de vários matizes, embora o mais 

comum seja o castanho escuro. Os membros pélvicos são um pouco mais longos do que os 

torácicos, os dedos são de tamanho médio e moderadamente diferenciados. O terço distal da 

cauda é mais recurvado do que o restante, denotando razoável preensibilidade. Esses animais 

(Figura 1) são onívoros e a maior parte de sua dieta é constituída de frutos e uma pequena 

quantidade de insetos. Outras partes das plantas, particularmente ramos novos e fl ores, bem 

como pequenos vertebrados, também são ingeridos, porém, com menos freqüência. Essa 

espécie vive em grupos e cada um desses grupos pode ser composto, em média, por até trinta 

indivíduos (FLEAGLE,1988). A aparência da genitália externa pode gerar confusão, porque o 

clitóris é desenvolvido, à semelhança do pênis, e o escroto é séssil (NAPIER; NAPIER, 1967). 
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A destruição de seu habitat tem ameaçado progressivamente a sobrevivência de espécies do 

gênero Cebus sp, motivo pelo qual o estudo da vida desses primatas em cativeiro tem sua 

importância ressaltada (SANTINI, 1983). 

Várias espécies de macacos têm sido utilizadas ao longo da história. Nunca, porém, 

o mundo científi co esteve tão voltado, como agora, para os primatas não-humanos. Assim, 

animais como o babuíno (Papio sp), o  rhesus (Macaca mulatta), o chimpanzé (Pan sp) e outros 

são, hoje, muito procurados para pesquisa, objetivando-se o conhecimento mais profundo da 

organização estrutural de seu corpo, assim como dos correspondentes aspectos funcionais.

A utilização do Cebus apella em estudos tem crescido muito nos últimos tempos, em razão 

do seu porte pequeno, manuseio simples e relativa facilidade de se reproduzirem em cativeiro. 

A estes fatores é necessário, ainda, acrescentar o fato de que apresenta grandes semelhanças 

com outras espécies de primatas, inclusive o Homem, mormente no que diz respeito à sua 

Anatomia; além disso, são freqüentes na região sudeste do Brasil (onde se inclui o Triângulo 

Mineiro) e ainda não estão ameaçados de extinção.

O desenvolvimento dos testículos tem sido estudado por diversos autores em muitas 

espécies, ou raças de animais domésticos, bem como em roedores, para determinar, por meio 

de análises histológicas, o período em que se considera instalada a puberdade. Dentre os 

estudos podem-se citar, por exemplo: em bovinos (CARDOSO; GODINHO, 1979; CURTIS; 

AMANN, 1981); suínos (FRANÇA, 1987; ORSI et al., 1985; SILVA, 1996), búfalos (MELO, 

1991), caprinos (SILVA, 2000), em hamsters (MARTINS, 1988), em cobaias (TSE, 1991). 

Estudos relativos à morfologia dos órgãos genitais do macaco Cebus apella, entretanto, não 

foram encontrados na literatura compilada. A biologia reprodutiva das espécies, ao examinar a 

produção espermática, pode ser estudada por meio da histologia em vários períodos da vida de 

animais da mesma espécie ou espécies diferentes (VALE FILHO, 2001).

O conhecimento da Anatomia do Cebus apella não é tão extenso como o de outros 

macacos, talvez por ser esse macaco natural do continente Sul-americano e porque apenas 

nas últimas décadas despertou maior atenção. Por este motivo o presente trabalho tem como 

proposta principal complementar as pesquisas anatômicas do Cebus apella realizadas por 

Carvalho-Barros (2002); Guimarães (1994,1999); Ribeiro (2002) e Sá (1999), com estudos 
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macro e microscópicos dos seus órgãos genitais masculinos. O interesse imediato visa a obter 

subsídios para a correlação morfo-funcional do Cebus apella, comparando os dados com os 

de outros primatas, e a estabelecer um padrão anatômico deste animal. São incluídas também 

no contexto deste trabalho as considerações de ordem comparativa com outras espécies de 

macacos (chimpanzé (Pan sp), babuíno (Papio sp), gorila (Gorilla sp), macaco-aranha (Ateles 

sp), rhesus (Macaca mulatta) entre outros), o que é relevante, tendo em conta que, do ponto de 

vista evolutivo, os órgãos genitais desses primatas apresentam diferenças consideráveis quando 

comparados a outros grupos de macacos. 
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Figura 1 - O macaco-prego (Cebus apella).
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2 OBJETIVOS

Descrição dos aspectos morfológicos _ anatomia macroscópica, histologia e ultraestrutura 

(EMV) _  dos órgãos genitais masculinos do macaco-prego (Cebus apella), visando a ampliar 

o conhecimento sobre esses primatas, especialmente relacionado à sua biologia, bem como 

a fornecer subsídios que venham contribuir para as numerosas discussões, de cunho morfo-

funcionais, envolvendo a espécie em apreço. 
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3 REVISÃO  DE  LITERATURA

3.1 CONSIDERAÇÕES SOBRE A CONSERVAÇÃO DOS PRIMATAS NEOTROPICAIS E A IMPORTÂNCIA 

DOS PARQUES ZOOLÓGICOS, CENTROS DE PRIMATOLOGIA E CRIATÓRIOS PARTICULARES

O progresso dos últimos vinte anos envolve o interesse pela conservação do meio ambiente, 

e várias organizações exigem o cumprimento desta responsabilidade por parte das instituições 

em geral  (GUIMARÃES, 1999).

De maneiras diferentes e com inúmeras estratégias, os profi ssionais com formações 

diversas se unem em torno dos aspectos relevantes, como a preservação da biodiversidade, 

tanto animal quanto vegetal. Como contraponto aos enormes interesses fi nanceiros que estão 

por trás de decisões que promovem grande impacto ambiental em diferentes ecossistemas, os 

cientistas e os cidadãos buscam respostas e caminhos alternativos que impeçam a destruição de 

uma reserva genética de enorme potencial, ainda não totalmente conhecido, que poderá conter 

respostas importantes para os grandes problemas que afl igem o Homem. 

Em países como a Inglaterra, a África do Sul, a Alemanha e, principalmente, os Estados 

Unidos da América do Norte, existem centros avançados de pesquisa, nos quais são desenvolvidas 

investigações com animais silvestres, em áreas como imunologia, farmacologia, anatomia, 

fi siologia, patologia, biologia molecular, comportamento e reprodução artifi cial.

A perda de qualquer espécie do meio ambiente desequilibra o ecossistema e impede a coleta 

das informações biológicas necessárias para a conservação da biodiversidade (GUIMARÃES, 

1999).

A reprodução de animais silvestres em cativeiro permite desenvolver estudos sem retirar 

animais da natureza. Neste contexto, os parques zoológicos assumem papel de destaque, pois 

são reconhecidos como bancos genéticos de espécies silvestres e trabalham com o objetivo 

prioritário que é a reprodução.

Sabe-se que diversas espécies silvestres brasileiras constam de listas de animais 

ameaçados de extinção e que várias delas apresentam difi culdades para se reproduzir em 

cativeiro, não obstante a adequação do seu manejo e alimentação. Nestas condições, urge a 
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tomada de medidas com o objetivo de melhorar o desempenho reprodutivo destes animais. Com 

esta fi nalidade, busca-se, no conhecimento da fi siologia reprodutiva das diferentes espécies, 

encontrar maneiras de adaptar as técnicas de reprodução artifi cial às características anatômicas, 

fi siológicas e de manejo de cada uma delas (CASTELLANOS; McCOMBS, 1968; DURRANT, 

1990; HEARN, 1994; HODGES, 1987; HOLT; MOORE, 1988; MERILAN; READ; BOEVER, 

1982; MITTERMEIER; KONSTANT; MAST, 1994; SHORT, 1968; VAN WAGENEN, 1936; 

WATSON, 1978).

Entre as instituições responsáveis por gerar informações científi cas que auxiliem a 

conservação da natureza estão os Parques Zoológicos, as Universidades, os Jardins Botânicos, 

os Institutos de Pesquisa e os criatórios particulares. O trabalho sinérgico destas instituições 

tem produzido, por todo o planeta, pesquisas que resultam em signifi cativo sucesso, ainda que 

modesto, quando comparado às gigantescas dimensões dos problemas. 

O Brasil detém a maior diversidade de platirrinos, mas 30% desses primatas estão 

ameaçados de extinção (RYLANDS; MITTERMEIER; RODRÍGUEZ-LUNA, 1997). Os 

parques zoológicos, centros de primatologia e criatórios particulares são, portanto, as instituições 

que permitem criar e estudar estas espécies e viabilizar a reintrodução das mesmas na natureza 

(BUSH; BECK; MONTALI, 1993).

A criação de primatas em cativeiro envolve, por um lado, a conservação de espécies e, 

por outro, a possibilidade de usá-los em estudos experimentais como relatam Drossman (1985); 

Ingram (1975); Pereira e Melo (1983); Peters e Guerra (1998); Pissinatti (1993); Richter et 

al. (1984) e Strober (1985) A disponibilidade do Cebus apella para experimentação, porém, 

implica a obtenção de indivíduos saudáveis e em número sufi ciente para suprir a demanda das 

instituições de pesquisa.

A retirada dos primatas neotropicais das matas e a criação deles em ambiente artifi cial 

originaram vários impasses práticos, desde como adquirir os animais e mantê-los, até de que 

forma conseguir a sua reprodução em cativeiro. Estas difi culdades continuam sendo um desafi o 

para os pesquisadores do mundo inteiro. O conhecimento da biologia da reprodução destes 

animais também é importante para a criação em cativeiro. Diversos trabalhos abordam a criação 

de platirrinos, enfatizando características dos recintos, dietas utilizadas, maneiras de avaliação 
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da reprodução e os problemas advindos da criação em centros de investigação biomédica, ou 

centros de primatologia, como descreveram vários autores ao longo das últimas duas décadas 

(CLAPP; TARDIF, 1985; ELY et al., 1998; FLURER; SHEID; ZUCKER, 1983; POOLE; 

EVANS, 1982; KITCHEN; MARTIN, 1996; LEHNER, 1984; RICHTER, 1984; TARDIF; 

RICHTER; CARSON, 1984; WIRT; BUSELMAIER, 1982).

3.2  ASPECTOS ANATÔMICOS COMPARATIVOS DOS ÓRGÃOS GENITAIS MASCULINOS DE ALGUMAS 

ESPÉCIES DE PRIMATAS NÃO HUMANOS E DO HOMEM

A respeito dos órgãos genitais, Swainson (1835) relata que na família Cebidae a genitália 

do macho apresenta o pênis como um órgão cilíndrico, exibindo uma glande desenvolvida.  

O prepúcio pode ou não cobrir a glande no estado de relaxamento do órgão. Tipicamente, 

a parte do prepúcio que se refl ete origina-se proximalmente. Não é como nos macacos do Velho 

Mundo, mas resulta na liberação de um grande segmento da região do corpo do pênis, posterior 

à glande. No Callicebus sp, porém, este segmento é unido ao sulco posterior da glande, como 

no Homem (SWAINSON1, 1835 apud HILL, 1935, pág. 68-70). 

A uretra apresenta um comprimento total de 80mm e 21mm de uretra membranosa. 

O diâmetro externo da uretra membranosa é de 3,5mm e se modifi ca ao longo da glande 

(SWAINSON2, 1835 apud HILL, 1935, pág. 60-65). 

Os testículos e epidídimos, juntos, formam uma massa globular pequena, dentro do 

escroto. A cabeça do epidídimo tem, transversalmente, 5,7mm e a cauda 6,7mm. As glândulas 

vesiculares são tubulares e não ramifi cadas, fi xadas pelo tecido conjuntivo frouxo. O ducto 

deferente tem continuidade no ducto ejaculatório, abrindo-se na uretra prostática (SWAINSON3, 

1835 apud HILL, 1935, pág. 81- 82). 

A próstata é transversalmente larga (13,2mm), sua base forma uma linha horizontal e o 

ápice é ligeiramente entalhado; o entalhe separa duas projeções distais convexas. Na face dorsal 

apresenta uma fi ssura profunda, convexa no aspecto distal, dividindo a glândula em lobos distais, 

1 SWAINSON, W. Natural History and Classifi cation of Quadrupeds, Mammals, 1835, pág. 68-70
2 SWAINSON, W. Natural History and Classifi cation of Quadrupeds, Mammals, 1835, pág. 60-65.
3 SWAINSON, W. Natural History and Classifi cation of Quadrupeds, Mammals, 1835, pág. 81-82.
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menores (craniais) e maiores. No aspecto ventral, projeta-se cranialmente um lobo mediano 

redondo, pequeno, formando uma proeminência na parede dorsal da uretra, imediatamente 

proximal ao colículo seminal. O ducto da glândula se abre no interior do colículo seminal, que 

possui formato de Y, é proximal e envolve o lobo prostático mediano (SWAINSON4, 1835 apud 

HILL, 1935, pág. 82- 83). 

Wislocki5 (1936 apud HILL, 1960, pág. 309-312) descreve que no Cebus apella os 

testículos são pendentes e o escroto é uma bolsa desenvolvida que, se não pendular, é, ao menos, 

pronunciadamente constrita em sua base. O escroto exibe formato bilobado, assimétrico, com 

uma rafe mediana anterior pronunciada, cruzando o ângulo peno-escrotal, e seu tegumento é 

marcado por numerosos nódulos. Os testículos são menos móveis no Saimiri sp, assim como a 

túnica vaginal é fechada na porção proximal. A pele escrotal é pigmentada (contrastando com o 

tegumento pálido circunvizinho); estão presentes poucos pêlos longos e ondulados. Os testículos 

descem para o escroto algumas vezes durante o período juvenil, mas o Ateles sp é excepcional 

quanto aos testículos, que descem durante a fase jovem nessa espécie. O pênis é característico 

do gênero, mas não varia muito nas diferentes espécies. Apresenta-se truncado, cilíndrico, e 

alongado com cerca de 20mm de comprimento, revestido de prepúcio frouxo pigmentado, que 

deixa exposta somente a extremidade distal achatada da glande. O prepúcio pode ser estendido a 

uma distância considerável, mostrando uma porção intraprepucial, de aproximadamente 15mm 

de comprimento. 

Pohl6 (1928 apud HILL, 1953, pág. 72-73) comparou a glande do Cebus capucinus com 

uma cabeça achatada de um cogumelo. Marcando a face da glande, acha-se a abertura uretral 

externa, estrelada, situada no centro, além de uma pequena proeminência sobre a extremidade 

do pênis, imediatamente acima do orifício da uretra. A coroa é lisa, tornando-se túrgida durante 

a ereção, mas os numerosos sulcos delgados se expandem sobre a superfície distal da coroa. No 

Cebus capucinus, o pênis tem 17mm de comprimento (POHL7, 1928 apud HILL, 1953, pág. 71), 

com uma curvatura sigmóide lateralmente. No Cebus apella o comportamento é semelhante, 

4 SWAINSON, W. Natural History and Classifi cation of Quadrupeds, Mammals, 1835, pág. 82-83.
5 WISLOCKI, G. B. Hum. Biol. Vii 1936, pág. 309-312.  
6 POHL, L. Z. Anat. EntwGesh., LXXXVI,  1928, pág. 72-73. 
7 POHL, L. Z. Anat. EntwGesh., LXXXVI,  1 928, pág. 71.     
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mas apenas com 14mm de comprimento, ainda que mais robusto, assim como Pohl8 (1928 apud 

HILL, 1953, pág. 70) encontrou no Cebus robustus. 

Pohl9 (1928  apud   HILL, 1953, pág. 73-75) descreve ainda que a genitália é, 

proporcionalmente, muito desenvolvida no feto do macho, onde o escroto e o prepúcio formam 

um arranjo em forma de jarro, com o pescoço do frasco fechado pela glande achatada, lembrando 

uma cortiça na garrafa. A rafe mediana é bastante pronunciada, estendendo-se ao longo do 

prepúcio, bem como sobre o escroto, afi nando-se, contudo, sobre o períneo, mas acompanhando 

a margem ventral do ânus.

No adulto, os testículos são posicionados no escroto e de proporções moderadas; entretanto, 

são menores do que nos animais do gênero Saimiri sp (SCHULTZ10, 1938 apud HILL, 1953, 

pág. 307-310). No Cebus griseus os testículos e epidídimos medem, conjuntamente, 26mm 

de comprimento, e cada testículo tem 21,5mm. A túnica vaginal não tem extensão proximal 

além da cabeça do epidídimo e, por último, é conectada dorsalmente com a parede do escroto, 

estendendo-se ao longo de todo o comprimento do corpo e cauda do epidídimo. O ducto deferente 

tem início na cauda do epidídimo, mas estreita-se consideravelmente ao longo da margem 

caudal do testículo, com inclinação no sentido medial. A bolsa testicular separa lateralmente o 

epidídimo do corpo do testículo, mas a cabeça é unida fi rmemente por espessamentos da lâmina 

visceral da túnica vaginal (HARRISON11, 1949 apud HILL, 1960, pág. 325-328).

As glândulas vesiculares são formadas, a cada lado, por um ducto único espiralado e 

não ramifi cado, unido numa massa lobular fusiforme, com aproximadamente 12,7mm de 

comprimento, alcançando quase a altura do fundo da bexiga vazia. O ducto da glândula é 

preenchido com uma secreção clara, de coloração âmbar e gelatinosa, a qual pode ser, também, 

encontrada na bexiga urinária (HARRISON12, 1949 apud HILL, 1953, pág. 338-342).

A próstata é contínua, bem desenvolvida, apresentando forma piriforme, e se divide em 

lobos caudal e cranial (KLAAR; KRASA13, 1921 apud HILL, 1960, pág. 39-41; MIJSBERG14, 

1923 apud HILL, 1960, pág.42-45). No Cebus griseus adulto, mede 12,5mm de largura, 13mm 

8 POHL, L. Z. Anat. EntwGesh., LXXXVI,  1928, pág. 70.  
9 POHL, L. Z. Anat. EntwGesh., LXXXVI,  1928, pág. 73-75. 
10 SCHULTZ, A.H. Anat. Rec., LXXII, 1938, pág. 307-310.
11 HARRISON, R. G. Proc. Zool. Soc. Lond. CXIX 1949, pág. 325-328.  
12 HARRISON, R. G. Proc. Zool. Soc. Lond.  CXIX 1949, pág. 338-342.    



DULCINÉA GONÇALVES TEIXEIRAGCI NÉ

REVISÃO DE LITERATURA

44

no plano sagital e 8,5mm de profundidade. Nenhum lobo envolve completamente a uretra, mas 

o lobo cranial quase sempre o faz. 

A uretra se divide em três partes: prostática (12-13mm), membranosa (24mm) e peniana 

(50mm).  Observa-se uma constrição na junção das partes prostática e membranosa, por causa 

das fi bras musculares que se encontram abaixo da mucosa (HELLER; SPRINZ15, 1921 apud 

HILL, 1960, pág. 105-110). O ducto ejaculatório mostra um epitélio estratifi cado que é envolvido 

por um tecido glandular. Heller e Sprinz16 (1921 apud HILL, 1960, pág. 120-122) descrevem 

ainda que nas laterais do seu terço distal, as glândulas bulbouretrais, na uretra membranosa, 

são grandes, pareadas, cada uma com 8mm de comprimento, pouco lobuladas e com os ductos 

direcionados no sentido distal, abrindo-se na dilatação dentro do bulbo. 

Thomas17 (1903 apud HILL, 1960, pág. 457), cita que no Callicebus sp o prepúcio é 

curto e preso ao sulco atrás da glande, como no Homem. O Callicebus sp lembra o Hapalidae 

em muitos aspectos: a genitália masculina assemelha-se muito à da fêmea, o escroto apresenta 

formato globular pequeno, de 10-12mm de diâmetro, lembra os lábios vulvares, e o pênis é 

pequeno e protraído na parte anterior da parede escrotal, apresentando uma abertura vertical 

na uretra, na forma de fenda, na porção inferior. O escroto aqui é séssil, mas em espécies mais 

avançadas (especialmente no Alouatta sp) torna-se pendular. O Cebus sp é intermediário. O 

escroto normalmente é pigmentado, às vezes em forma de fragmento (placa) e pode (Lagothrix 

sp) ou não (Alouatta sp) ser hirsuto (WISLOCKI18, 1936 apud HILL, 1953, pág. 315-325).

O testículo tem a forma elipsoidal, com sua margem dorsal relacionada ao epidídimo, 

estando a cabeça do epidídimo localizada junto à extremidade cranial do testículo. Geralmente, 

as faces do testículo são ventrolaterais e médio-dorsais, na posição normal, e as margens são 

médio-ventrais e dorsolaterais. O músculo cremáster é desenvolvido no Saimiri sp e Ateles sp, 

mas existem algumas diferenças genéricas quanto aos detalhes (MIJSBERG19, 1923 apud HILL, 

1960, pág. 92). A ligação secundária na borda do púbis, atrás do funículo espermático, não 

13 KLAAR, J.; KRASA, F. C. Z. Anat. Entw Gesh., LXI, 1921, pág. 39-41. 
14 MIJSBERG, W. A. Verh. Akad. Wet., Amst. Sect. 2, n. 1,  1923, pág. 42-45. 
15 HELLER, J.; SPRINZ, O. Z. Urol. Chir., VII, 1921, pág. 105-110.
16 HELLER, J.; SPRINZ, O. Z. Urol. Chir., VII, 1921, pág. 120-122.
17 THOMAS, R Ann.Mag.Nat. Hist. v.7, XII, 1903, pág. 457.  
18 WISLOCKI, G. B. Hum. Biol. VII 1936, pág. 315-325.   
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existe nos Platyrrhini, embora esteja presente nos primatas do Velho Mundo (SWAINSON20, 

1835 apud HILL, 1953, pág. 69-71). No Cebus sp existe uma fossa digitiforme pequena entre o 

corpo do epidídimo e o testículo. No corpo do epidídimo existe uma prega dupla de membrana 

serosa, que forma uma espécie de meso, conectando o epidídimo à lâmina parietal da túnica 

vaginal. O ducto deferente passa obliquamente através deste, entre as camadas, estando próximo 

ao testículo, abaixo, mas na raiz do meso proximal. Mijsberg21 (1923 apud HILL, 1960, pág. 92) 

lembra algumas diferenças nas relações das membranas serosas no Saimiri sp e Ateles sp. Este 

último mostra uma grande extensão de tecido “retro-peritoneal” com relação ao epidídimo.

Harrison22 (1949 apud HILL, 1960, pág. 325-328) registrou que a ampola do ducto 

deferente não existe em qualquer cebídeo. As glândulas vesiculares têm um formato tortuoso 

no Cebus sp, os eixos das duas são quase paralelos. No Saimiri sp são relativamente maiores e 

desembocam na uretra, próximo ao colo da bexiga. 

No Ateles sp, essas glândulas são bem desenvolvidas e a parte mais larga está próxima da 

extremidade prostática.  A próstata não forma um cíngulo ao redor da uretra, pois está ausente na 

sua porção ventral. A glândula é dividida em uma parte cranial, envolvendo o ducto ejaculatório, 

e uma parte caudal. No Cebus sp e no Ateles sp a porção cranial é separada da caudal apenas 

por um sulco superfi cial; esse sulco é muito profundo no Saimiri sp e distinto no Alouatta sp 

(LEYDIG23, 1850 apud HILL, 1960, pág. 5-20).

As relações do pênis com os ossos pélvicos nos Cebídeos têm uma forma intermediária 

daquela encontrada no Cynomorpha e no Homem.  Os pilares do pênis são ligados ao arco 

púbico, ocupando metade da extensão da face ventral do púbis, e são constituídos pelos músculos 

elevadores do pênis, bem como pelo ísquio e bulbo cavernosos, que são mais desenvolvidos.  

A rafe mediana, entre os dois bulbos cavernosos, tem comprimento variável, curta no Cebus 

sp, longa no Saimiri sp e muito longa no Ateles sp (MIJSBERG24, 1923 apud HILL, 1960, pág. 

92).

Voigt (1836) menciona que, no gênero Saimiri sp, o pênis é cilíndrico, com a parte livre de 

19 MIJSBERG, W. A. Verh. Akad. Wet., Amst. Sect. 2, n. 1, 1923, pág. 92. 
20 SWAINSON, W. Natural History and Classifi cation of Quadrupeds, Mammals, 1835,  pág. 69-7.
21 MIJSBERG, W. A. Verh. Akad. Wet., Amst. Sect. 2, n. 1, 1923, pág. 92. 
22 HARRISON, R. G. Proc. Zool. Soc. Lond. CXIX 1949, pág. 325-328.  
23 LEYDIG, F. Z. Wiss. Zool., II,  1850, pág. 5-20. 
24 MIJSBERG, W. A. Verh. Akad. Wet., Amst. Sect. 2, n. 1, 1923, pág. 93. 
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35mm de comprimento, preso em um prepúcio retrátil; fi nalizando distalmente, na glande, em 

forma de cone, cuja superfície apresenta sulcos profundos que se estendem de uma área apical 

que cobre o topo do pênis. A abertura uretral é pequena, vertical e oval, situada simetricamente 

na parte posterior ao topo do osso peniano (“báculo”), que é curto (perto de 1cm), reto, cilíndrico, 

com topo cego e base oca.

No gênero Aotes sp, o mesmo autor relata a presença de uma área escrotal bem defi nida, 

com testículos totalmente descidos, no adulto; o escroto é quase pendular, mais bulboso na 

direção distal; não pigmentado, e revestido com poucos pêlos amarelados. O pênis é curto, 

protraído a partir do centro da área escrotal, e com prepúcio amplo (WISLOCKI25, 1936 apud 

HILL, 1953, pág. 330-335). A glande exibe um formato arredondado, é lisa e com óstio uretral 

externo em forma de fenda vertical, e apresenta uma coroa bastante delgada. O prepúcio é 

curto, e sua lâmina interna é unida, através do frênulo, na face ventral, com a lâmina externa 

(cutânea).  No animal adulto jovem do Aotes infulatus, a glande se diferencia somente pela cor 

do corpo do pênis, mede aproximadamente 3,6mm de comprimento e 2,8mm de diâmetro, e 

o pênis mede em torno de 14,6mm. O osso peniano é representado apenas por um minúsculo 

nódulo cartilaginoso.  

Desmarest26 (1820 apud HILL, 1960, pág. 401-402) descreve os órgãos masculinos do 

Pithecia sp, apresentando o pênis como uma estrutura pequena, alongada, cilíndrica, ligeiramente 

delgada, com um ápice arredondado, e óstio uretral externo em forma de fenda (2,8mm); o 

prepúcio relativamente curto e pigmentado. O osso peniano é um nódulo piramidal curto, com 

1,75mm de diâmetro na base, e triangular no aspecto dorsal. O escroto é pequeno, globoso, não 

pendular, com pele pigmentada enrugada, coberto por pêlos pretos esparsos na base e ao redor 

da raiz do pênis, e cor branco-amarelada na superfície do ventre (baseado no macho adulto 

Pithecia pithecia). Sanderson27 (1949 apud HILL, 1953, pág. 705-725) referiu-se aos pêlos 

como cerdas de cor laranja claro no escroto, e em pequena quantidade na genitália. Existe uma 

rafe perineal mediana, que continua dorsalmente até o ânus.

Pocock28 (1918 apud HILL, 1953, pág. 19-23) cita que o escroto do Haplorhini é pendular, 

25 WISLOCKI, G. B. Hum. Biol. VII 1936, . pág. 330-335. 
26 DESMAREST, A. G. Mammalogie, pt. 1, VIII. Paris,1820, pág. 401-402.   
27 SANDERSON, I. T. Proc. Zool. Soc. Lond. CXIX. 1949,  pág. 705-725.



DULCINÉA GONÇALVES TEIXEIRAGCI NÉ

REVISÃO DE LITERATURA

47

de forma globular, com o sulco mediano que o divide em duas metades, correspondentes ao septo 

de tecido conjuntivo interno. O músculo dartos (músculo liso sob a pele do escroto) é quase 

inexistente no Tarsius sp. O pênis é projetado da margem ventral da base do escroto e continua 

na direção cranial, entre a sínfi se do púbis e a pele sobreposta, sendo que esta última envolve 

o prepúcio, incluindo a parte livre do pênis. Esta continuação para frente do corpo do pênis 

não ocorre no Homem, nem em Pongidae. A glande peniana apresenta um formato de cone, 

demarcada por uma grande coroa e por um sulco posterior à glande. Já na glande do Homem, 

a parte livre do corpo do pênis é freqüentemente coberta por papilas, às vezes queratinizadas e 

às vezes convertidas em espinhas, conforme os autores citados (DE BEAUX29, 1917 a e b apud 

HILL, 1953, pág. 1-12, pág. 222-227; HILL, 1948; POCOCK30 , 1918 apud HILL, 1960, pág. 

19-23; MATTHEWS31, 1946 apud HILL, 1960, pág. 339-346; POCOCK32, 1921 apud HILL, 

1953, pág. 224-237; POHL33, 1928 apud HILL, 1960, pág. 83-117). A existência de um pênis 

muito pequeno é normal, porém no Tarsisus sp e no Homem são exceções (CHAINE34, 1926 

apud HILL, 1953, pág. 5-18; CRISP35, 1865 apud HILL, 1953, pág. 48-49; GERHARDT36, 

1909 apud HILL, 1953, pág. 353-358; JACOBY37, 1924 apud HILL, 1960, pág. 102-112).

Os testículos variam em tamanho e estes não apresentam nenhuma relação com o tamanho 

do corpo. No Homem, os testículos podem ser descritos como moderados; pequenos no gorila 

(Gorilla gorilla), orangotango (Pongo pygmaeus),   e na família Hylobatidae, e grandes no 

chimpanzé (Pan sp), no rhesus (Macaca mulatta) e no babuíno (Papio sp). Nos Macacos 

americanos os testículos apresentam uma massa entre 0,1g e 0,4g; nos Macacos do Velho 

Mundo, são muito mais pesados nos Cercopithecidae que nos Colobidae, no rhesus (Macaca 

mulatta) 0,46g a 0,92g, e no Langure sp 0,06g a 0,08g. Os testículos do macaco-de-gorro, com 

massa corporal de 8kg, são mais pesados que no macaco-negro, que tem 69kg (SCHULTZ38, 

1938 apud HILL, 1953, pág. 388-392). 

28 POCOCK, R. I. Proc. Zool. Soc. Lond. 1918, pág. 19-23.  
29 DE BEAUX, O. G. Morf. i. 1917a., pág. 1-12; 1917b, pág. 222-227.  
30 POCOCK, R. I. Proc. Zool. Soc. Lond. 1918, pág. 19-23.  
31 MATTHEWS, L. H. Proc. Zool. Soc. Lond., 116, 1946, pág. 339-346. 
32 POCOCK, R. I. Ann. Mag. Nat. Hist. Lond. (9), VII. 1921, pág. 224-237.  
33 POHL, L. Z. Anat. EntwGesh., LXXXVI,  1928, pág. 83-117. 
34 CHAINE, J. Act. Soc. Linn. Bordeaux, lXXVIII.   1926, pág. 5-18. 
35 CRISP, E. Proc. Zool. Soc. Lond. 1865, pág. 48-49.
36 GERHARDT, U. Anat. Anz. XXXV. 1909, pág. 353-358. 
37 JACOBY, M. Z. Urol. Chir. Xvi. 1924, . pág. 102-112.
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No epidídimo, a metade superior pode estar unida por mesórquio, como no rhesus (Macaca 

mulatta) (WISLOCKI, 1933) e no Semnopithecus sp (AYER, 1948). Normalmente existe uma 

fossa digitiforme (bolsa testicular) entre o testículo e o epidídimo, sendo uma exceção no 

Colobus verus. 

O ducto deferente possui uma relação comum, terminando em uma ampola, na qual pode 

haver um divertículo lateral (WISLOCKI, 1933).

As glândulas vesiculares são pequenas, tubulares, com divertículos que se projetam para 

todos os lados e formam uma massa lobulada, existindo variações entre os gêneros (WISLOCKI, 

1933).

A próstata exibe uma forma cônica, se localiza posteriormente à uretra e é dividida, por 

uma fi ssura transversal, em lobos craniais (maiores) e caudais (menores). O ducto ejaculatório 

segue pelo lobo cranial, que Mijsberg39 (1923 apud HILL, 1960, pág. 92) homologou como 

lobo mediano da próstata humana. O ducto desemboca na uretra proximal, junto à margem 

lateral do colículo seminal - uma crista mediana proeminente na parede posterior da uretra, e 

em seu ápice apresenta uma fenda transversal pequena (ZUCKERMAN; PARKES,40 1935 apud 

HILL, 1953, pág. 484-496). Um par de glândulas ovais (glândulas bulbouretrais, ou de Cowper) 

situa-se na porção lateral da uretra membranosa, onde seu ducto, delgado e longo, comunica-se 

com a uretra, próximo à raiz do pênis.

Wislocki41 (1936 apud HILL, 1953, pág. 309-333) relata que no macho jovem de Alouatta 

palliata, o pênis, o prepúcio, o frênulo prepucial e o escroto, com alguns poucos pêlos, são 

visíveis, mas os testículos não se encontram na bolsa. O pênis e o prepúcio não são pigmentados, 

mas o escroto apresenta uma coloração negra, com grandes manchas brancas. Nesta espécie, os 

testículos descem antes da puberdade, tornando-se um escroto pendular, fl ácido, que fi ca mais 

evidente pela sua cor branco brilhante, contrastando com a sua pele escura e repleta de pêlos. 

Nos machos adultos, algumas manchas grandes, sem pigmentação, aparecem na pele ao redor 

do ânus. 

De acordo com Wislocki42 (1936 apud HILL, 1953, pág. 341-347), no Alouatta seniculus 

38 SCHULTZ, A.H. Anat. Rec., LXXII, 1938, pág. 388-392.  
39 MIJSBERG, W. A. Verh. Akad. Wet., Amst. Sect. 2, n. 1, 1923, pág. 92, 1923.
40 ZUCKERMAN, S.;  PARKES, A. S. J. Anat. Lond. LXIX.  1935, pág. 484-496.  
41 WISLOCKI, G. B. Hum. Biol. Vii 1936, pág. 309-333.  
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o escroto não é pigmentado e contrasta com a região púbica e o períneo, que possuem uma 

coloração preto-azulada; nos espécimes mais jovens, ao contrário, a rafe mediana ano-escrotal 

é branca. Nos machos adultos estão presentes alguns nódulos glandulares sobre a pele escrotal, 

e a sua pelagem, nesta região, é de cor vermelha diferenciando, dessa forma, os adultos dos 

machos jovens.

O pênis do Alouatta fusca (Alouatta guariba) foi descrito por Pohl43 (1928 apud HILL, 

1953, pág. 115-119) e o do Alouatta seniculus por Swainson44 (1835 apud HILL, 1953, pág. 

112-119). No adulto, o órgão é inteiramente coberto pelo prepúcio. A porção intra-prepucial é 

curta (POHL45, 1928 apud HILL, 1953, pág. 85-88) e, embora mais longa no Alouatta seniculus, 

a ligação prepucial é próxima à glande, como no Homem. A glande e a coroa não se diferenciam 

e lembram o órgão do orangotango (Pongo pygnaeus), que se confi gura em uma estrutura de 

corpo cilíndrico, lateralmente comprimido, com a extremidade oblíqua, juntamente com a 

presença do óstio uretral. As laterais apresentam uma superfície lisa e exibem algumas dobras 

delgadas longitudinais.

Conforme descreve Pohl46 (1928 apud HILL, 1953, pág. 79-83), o Alouatta fusca mostra 

que o corpo da glande é constituído por uma camada espessa de fi bras musculares lisas, que 

penetra internamente no extremo do topo do pênis, onde se desenvolve uma ossifi cação pequena 

em forma de broto. 

Para Schultz47 (1938 apud HILL, 1953, pág. 390-394), no Alouatta palliata, os testículos, 

no adulto, descem para o escroto pendular e são relativamente grandes em relação ao tamanho 

do animal. O autor avaliou um valor médio, para oito animais, da razão da massa dos testículos 

em relação à massa corporal de 0,342 (máximo de 0,435; mínimo de 0,268); a massa média das 

duas glândulas é de 25g. Schultz afi rmou que isto contrasta fortemente com a razão encontrada 

no Aotes sp (0,118).

No Alouatta seniculus, Schultz48 (1938 apud HILL, 1953, pág. 382-384) verifi cou que 

os testículos apresentam uma forma globular, sua maior dimensão é de 13mm e seu maior 

42 WISLOCKI, G. B. Hum. Biol. Vii 1936, pág. 341-347. 
43 POHL, L. Z. Anat. EntwGesh., LXXXVI,  1928, pág. 115-119. 
44 SWAINSON, W. Natural History and Classifi cation of Quadrupeds, Mammals, 1835, pág. 112-119..
45 POHL, L. Z. Anat. EntwGesh., LXXXVI,  1928. 
46 POHL, L. Z. Anat. EntwGesh., LXXXVI,  1928.  
47 SCHULTZ, A.H. Anat. Rec., LXXII, 1938, pág. 390-394.  
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diâmetro é de 11,5mm. O epidídimo é uma estrutura achatada em sua porção cranial, de 

coloração marrom-escura e de diâmetro grande, fi rmemente apoiado sobre uma extensa área 

de ligação, ao fundo do recesso vaginal. Como continuação da cauda do epidídimo surge o 

ducto deferente, cuja primeira porção é contorcida, mas logo se retifi ca e se encontra com as 

outras estruturas para formar o funículo espermático que tem um comprimento de 53mm, entre 

a porção cranial dos testículos e o anel vaginal (inguinal) externo. Apresenta um envoltório 

fi broso, exceto nas camadas intermediárias, que contém fi bras cremastéricas mais espessas, 

as quais são distribuídas inferiormente pela raiz do pênis e pelo septo escrotal. As fi bras do 

músculo dartos não existem, mas pode ser observada uma quantidade considerável de tecido 

adiposo em torno da fáscia espermática (lâmina ou faixa de tecido fi broso) externa, tanto quanto 

na porção inferior do escroto.

De acordo com Schultz49 (1938 apud HILL, 1953, pág. 391-393) as glândulas vesiculares 

encontram-se apoiadas na fáscia pélvica visceral e seguem o plexo venoso, divergindo na 

porção cranial da bexiga. A porção pélvica do ducto deferente está sustentada sobre a parte 

mediana da glândula vesicular e é moderadamente contorcida. As glândulas  uma abertura 

comum para a uretra prostática. A uretra tem 60mm de comprimento e é dividida em duas 

partes, a proximal (ou pélvica), com 26mm, e a peniana, com 34mm. Não existe uma porção 

membranosa distinguível, embora possa ser reconhecido um diafragma urogenital fi broso de 

uma lâmina, formado pela fáscia pélvica parietal. A uretra pélvica possui uma parede espessa 

e é envolvida pelos canais venosos. A uretra peniana é constituída por uma parede delgada, a 

partir do ponto onde penetra no bulbo do corpo esponjoso. Adjacente ao bulbo está o par de 

glândulas bulbouretrais, que são mais notáveis que a próstata. 

 De acordo com Leydig50 (1850 apud HILL, 1960, pág. 26-32), no Alouatta seniculus 

a próstata é uma estrutura plana, moderadamente espessa, projetando-se nos dois lados da 

uretra proximal. Histologicamente, os ácinos glandulares assemelham-se a cachos de uvas. O 

mesmo autor descreve que as grandes glândulas bulbouretrais apresentam fi bras musculares 

derivadas do meato uretral onde se verifi ca a ausência de envoltório muscular, como encontrado 

48 SCHULTZ, A.H. Anat. Rec., LXXII, 1938, pág. 382-384.
49 SCHULTZ, A.H. Anat. Rec., LXXII, 1938, pág. 391-393.
50 LEYDIG, F. Z. Wiss. Zool., II, 1850, pág. 26-32.
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no Cercopithecus sp e no Papio sp. A uretra fi naliza como uma fenda vertical sobre o ápice 

da glande peniana, e normalmente as paredes do óstio, apostas, formam lábios (semelhantes 

aos vulvares) proeminentes. Os pilares do pênis são encobertos por uma camada muscular 

fusiforme, espessa e curta, do músculo isquiocavernoso, ao passo que o bulbo é revestido por 

uma camada delgada de fi bras do músculo bulboesponjoso. 

Pocock51 (1920 apud HILL, 1962, pág. 91-101); Pohl52 (1928 apud HILL, 1953, pág. 

95-99); Hill (1953,1958); Ortmann53, (1958 apud HILL, 1962, pág. 355-367), em alusão à 

morfologia dos órgãos genitais masculinos do Lagothrix sp, ou Macaco-barrigudo, descrevem 

o escroto como um formato globular e séssil, a pele bastante pigmentada e recoberta por pêlos 

grossos e escuros, com diâmetro de 30mm e um tecido adiposo subcutâneo. Os testículos 

são pequenos e podem ser escrotais, em posições para-penianas ou mesmo pré-penianas, 

aparentemente independente da idade ou do grau de maturidade sexual, visto que os autores 

encontraram testículos escrotais em animais imaturos e testículos pré–penianos subcutâneos em 

animais totalmente maduros. 

O pênis é um órgão curto, cilíndrico e de grande diâmetro, sai diretamente do períneo; 

a rafe perineal continua sobre ele sem interrupção escrotal. Quando em relaxamento, este é 

recoberto por uma pele pigmentada, exceto na rafe, que pode ser pálida ou mesmo inteiramente 

falha em pigmentação ao longo de seu comprimento. O pênis fi naliza na direção distal da glande 

e esta lembra um botão, com contorno e uma coroa circular proeminente, marcada ao seu redor 

por grandes incisuras, que são continuações de um sistema de sulcos radiais que marcam o 

aspecto distal da glande. Os sulcos convergem para o óstio uretral externo, situado no centro, 

confi gurando-se um aspecto de funil. A glande, incluindo a coroa, apresenta uma coloração 

mais clara que o corpo do pênis. O pigmento, arranjado na forma de pontos, está presente ao 

longo das elevações radiais que separam os sulcos. As laterais do pênis são lisas, no Lagothrix 

cana, mas foram observadas pequenas espículas queratinizadas no espécime Lagothrix cana 

lugens. Por sua vez, Pohl54 (1928 apud HILL, 1953, pág. 89-92) mencionou papilas no Lagothrix 

lagotricha. Durante a ereção, a glande, em forma de disco, aumenta no estilo de guarda-chuva, 

51 POCOCK, R.I. Proc. Zool. Soc. Lond 1920, pág. 91-101.
52 POHL, L. Z. Anat. EntwGesh., LXXXVI,  1928, pág. 95-99. 
53 ORTMANN BOURNE et al. (1972), R. Primatologia, III (1), 1958, pág. 355-367. Basel; s. Karger.
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para formar um desenho com confi guração de cogumelo; isto ocorre pela obliteração dos sulcos 

radiais no ingurgitamento do tecido erétil. Ao mesmo tempo, próximo ao disco, forma-se um 

colar espesso separado por uma crista distinta do colo. Pohl55 (1928 apud HILL, 1953, pág. 116-

119) registrou ainda a falta de osso peniano, tanto nos Lagothrix sp como nos Ateles sp.

No macaco Alouatta sp, conforme descreve Harms (1956), os testículos descem para o 

escroto, peludo, bilobado e subséssil, onde se encontram separados por uma camada de tecido 

adiposo do tegumento. São pequenos para o tamanho do animal e se localizam mais na posição 

para-peniana que pré-peniana. Schultz56 (1938 apud HILL, 1953, pág. 376-385) mencionou a 

proporção das massas corporais em 0,215%, que parecem ser maiores que no Ateles sp e muito 

menores que no Alouatta sp. O epidídimo é proporcionalmente maior que o corpo testicular, sua 

cauda adere ao saco vaginal e continua por meio do tecido adiposo do escroto (ECKSTEIN57, 

1958 apud HILL, 1960, pág. 259-365). 

O ducto deferente, segundo Hill (1953) e Eckstein58 (1958 apud HILL, 1960, pág. 367-

380), une-se com a uretra prostática, após encontrar o ducto da glândula vesicular; esta possui 

semelhança com a do Cebus sp e apresenta uma massa lobular de forma achatada e fusiforme, 

com cerca de 17,5mm de comprimento, consistindo, cada uma, de um tubo sem ramifi cação.  

Os mesmos autores relatam que a próstata confi gura-se em uma forma piramidal, lisa, 

de coloração amarronzada, que se encontra apoiada dorsal e lateralmente sobre a primeira 

parte da uretra pélvica. Seu comprimento, a partir da base até o ápice redondo, é de 8mm, o 

diâmetro transversal, de 7mm, e a profundidade dorso-ventral, de 6mm. É seguido pela uretra 

membranosa com 12mm de comprimento, e com parede espessa. A parte distal da uretra é 

relacionada com as grandes glândulas bulbouretrais, que são unidas entre si, no sentido dorsal, 

na linha mediana. A porção proximal da uretra peniana apresenta-se dilatada e mais delineada 

no orifício uretral externo e possui um comprimento de 42mm; inicia-se imediatamente no 

sentido distal e se curva no sentido ventral. Internamente, a uretra pélvica apresenta em sua 

parede dorsal, na parte mais próxima da bexiga urinária, colículos arredondados, envoltos, na 

54 POHL, L. Z. Anat. EntwGesh., LXXXVI,   1928, pág. 89-92.
55 POHL, L. Z. Anat. EntwGesh., LXXXVI, 1928, pág. 116-119.
56 SCHULTZ, A.H. Anat. Rec., LXXII, 1938, pág. 376-385.
57 ECKSTEIN, Pág. In Primatologia, iii (1). Basel; S. Karger. 1958, pág. 259-365. 
58 ECKSTEIN, Pág. In Primatologia, iii (1). Basel; S. Karger. 1958, 367-380.



DULCINÉA GONÇALVES TEIXEIRAGCI NÉ

REVISÃO DE LITERATURA

53

direção distal e lateral, por sulcos profundos. A secreção prostática é vertida dos canais laterais 

profundos para o colículo seminal. 

Os órgãos genitais masculinos do Ateles sp, ou Macaco-aranha, foram descritos por Hill 

(1958); Pocock59 (1920 apud HILL, 1962, pág. 91-113); Pocock60 (1925 apud HILL, 1962, 

pág. 27-47); Pohl61 (1928 apud HILL, 1953, pág. 75-79) e Wislocki62 (1936 apud HILL, 1953, 

pág. 341-346). O pênis é relativamente curto, comparado com o do Cebus sp, igual, quanto à 

proporção, ao do Lagothrix sp; faltando, porém, a pigmentação densa. Apresenta um formato 

cilíndrico revestido por um prepúcio moderadamente pigmentado. Pocock63 (1920 apud HILL, 

1962, pág. 95-110) afi rma que o pênis do Ateles paniscus não mostra nenhum alargamento 

terminal na forma de disco ou na forma de botão, o epitélio do ápice é composto por um tecido 

conjuntivo frouxo, não apresentando, assim, uma forma defi nida. Para o Ateles geoffroyi pan, no 

entanto, aquele autor evidenciou uma aparência truncada no topo peniano, exibindo um formato 

circular. Hill (1958) achou-o levemente côncavo, tanto no sentido transversal como no sentido 

dorso-ventral, possuindo um orifício uretral em forma de fenda, ocupando a metade inferior 

do ápice truncado. No Ateles geoffroyi, descrito por Wislocki64 (1936 apud HILL, 1953, pág. 

341-346), a área truncada apresenta bordas bem defi nidas, sendo suas laterais intraprepuciais 

recobertas por espículas de coloração negra, recurvadas na forma de cornos. De acordo com a 

avaliação do Museu Britânico, aparecem também papilas queratinizadas no Ateles belzebuth 

adulto, como no Ateles bartletti. No Ateles paniscus, Hill (1958) não achou quaisquer espículas, 

mas isto pode ter sido por causa da imaturidade do animal, lembrando, contudo, que a camada 

sobreposta do prepúcio possui papilas mais claras que na superfície cutânea, apresentando 

ausência de osso peniano, como registrado nos outros atelídeos. As descrições diferem sobre 

a presença de um escroto. Pocock65 (1920 apud HILL, 1962, pág. 82-93) não o menciona, 

nem Pohl66 (1928 apud HILL, 1953, pág. 65-68). Hill (1958) relata, entretanto, que no Ateles 

paniscus existe uma área pigmentada mediana, entre a raiz do pênis e o ânus, mas sem nenhum 

59 POCOCK, R. I. Proc. Zool. Soc. Lond. 1920, pág. 91-113.
60 POCOCK, R.I. Proc. Zool. Soc. Lond 1925, pág. 27-47. 
61 POHL, L. Z. Anat. EntwGesh., LXXXVI, 1928, pág. 75-79.
62 WISLOCKI, G. B. Hum. Biol. VII 1936, pág. 341-346. 
63 POCOCK, R.I. Proc. Zool. Soc. Lond 1920, pág. 341-346.
64 WISLOCKI, G. B. Hum. Biol. VII 1936, pág. 341-346. 
65 POCOCK, R.I. Proc. Zool. Soc. Lond 1920, pág. 82-93.
66 POHL, L. Z. Anat. EntwGesh., LXXXVI, 1928, pág. 65-68.
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escroto. 

Por outro lado, Wislocki67 (1936 apud HILL, 1953, pág. 310-314) descreve, no Ateles 

geoffroyi, um escroto grande, sem pêlos, bilobado, semelhante ao do Alouatta sp, totalmente 

retro-peniano quanto à posição, e contendo testículos. O escroto, com 38mm de diâmetro, é 

irregularmente pigmentado, um tanto enrugado, bilobado, mas um pouco assimétrico, séssil e 

completamente retro-peniano; possui pêlos escuros, longos e esparsos. De acordo com Wislocki68 

(1936 apud HILL, 1953, pág. 340-347), o escroto já existe no feto formado do Ateles geoffroyi 

e os testículos também. Este mesmo autor considera, ainda, a descida precoce dos testículos 

como uma característica do Ateles sp. Nos animais fetais e jovens o escroto é para-peniano e 

difere, contudo, dos adultos quanto aos testículos e escroto semipendulares. É recoberto por um 

tecido bastante enrugado, com pigmentação irregular. Os testículos têm movimento livre dentro 

do escroto, acima do canal inguinal até o anel vaginal (inguinal) interno. 

Schultz69 (1938 apud HILL, 1953, pág. 375-392) registrou 13,4g de massa nos dois 

testículos (sem o epidídimo) no macaco Ateles geoffroyi, adulto silvestre, com massa corporal 

de 7,94kg – razão de 0,169%, que é menor que em qualquer outro cebídeo examinado, exceto 

o Aotes sp.

Cada testículo tem o formato ovóide achatado, com o epidídimo fi rmemente ligado à 

sua margem dorsal, sem qualquer traço de bolsa testicular ou outra demarcação. Uma grande 

parte do órgão, aproximadamente a metade (MIJSBERG70, 1923 apud HILL, 1960, pág. 92), 

é retro-peritoneal, e uma pequena parte da cabeça cônica do epidídimo é intra-peritoneal.  O 

corpo e a cauda do epidídimo são muito constritos. O ducto deferente não segue a linha do 

corpo do epidídimo, como de costume, mas se une, na porção cranial da bexiga, com o ducto 

das glândulas vesiculares, formando desta forma o ducto ejaculatório comum. 

As glândulas vesiculares são grandes, dispondo-se em forma de lobos, apoiados sobre o 

assoalho da pelve, os quais encontram-se aderidos na porção dorsal da bexiga; sua parte mais 

dilatada fi ca adjacente à próstata, em direção cranial, estreitando-se gradualmente até o extremo 

67 WISLOCKI, G. B. Hum. Biol. VII 1936, pág. 310-314. 
68 WISLOCKI, G. B. Hum. Biol. VII 1936, pág. 340-347. 
69 SCHULTZ, A.H. Anat. Rec., LXXII, 1938, pág. 375-392 
70 MIJSBERG, W. A. Verh. Akad. Wet., Amst. Sect. 2, n. 1, 1923, pág. 92.
71 MIJSBERG, W. A. Verh. Akad. Wet., Amst. Sect. 2, n. 1, 1923, pág. 92.
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caudal. Mijsberg71 (1923 apud HILL, 1960, pág. 92) registrou um comprimento de até 4cm e 

no Ateles belzebuth encontrou um comprimento de 32,5mm, 10mm de largura e 16,6mm no 

sentido dorso-ventral. De acordo com Klaar e Krasa72 (1921 apud HILL, 1960, pág. 52-55), a 

glândula vesicular, quando está desenrolada, consiste de um ducto espiral simples. Mijsberg73 

(1923 apud HILL, 1960, pág. 92) declarou que ela possui dois divertículos, que se bifurcam 

10cm além da união do tronco comum com o ducto deferente. Este mesmo ducto foi encontrado 

sem ramifi cações no Ateles belzebuth.

Mijsberg74 (1923 apud HILL, 1960, pág. 92) descreve que a próstata mostra uma divisão 

em lobos craniais (menores) e caudais (maiores). A porção cranial consiste de dois nódulos 

convexos e pequenos, aderidos na porção cranial da bexiga, apostos à terminação de cada ducto 

deferente. Cada nódulo é separado do lobo caudal, mais amplo, por uma fi ssura transversal 

superfi cial. A porção caudal apresenta um formato de castanha, com superfície lisa e dorsalmente 

larga, que se estreita no sentido distal, ao longo da uretra. Nenhuma parte da glândula se estende 

para a parede ventral da uretra.  

O par de glândulas bulbouretrais encontra-se caudal à próstata, as quais são separadas por 

uma camada densa de fáscia pélvica, que também projeta um envoltório ao redor da glande. 

Cada glândula é ovóide, estreitando-se no fi nal, com cerca de 1cm de comprimento e 0,5cm de 

largura. A extremidade ventral se justapõe à raiz peniana correspondente. A superfície é lisa, 

brilhante e suavemente lobulada (MIJSBERG75, 1923 apud HILL, 1953, pág. 92).

Raven et al. (1950) descreveram a anatomia dos órgãos genitais masculinos do gorila, 

como primata do velho mundo, que apresenta uma genitália pequena. Os testículos, de tamanho 

reduzido, exibem o formato de um grão de feijão com, aproximadamente, 4cm de comprimento, 

2,7cm de diâmetro e 2cm de largura. A túnica vaginal comum fi ca aderida à túnica vaginal 

própria, lateral e inferiormente.

O escroto se caracteriza pela sua forma fortemente bilobada e relativamente curta. A 

superfície anterior é quase sem pêlos, as laterais esparsamente hirsutas, aumentando a densidade 

pilosa na medida em que se aproxima das coxas. Mesmo em machos adultos o escroto e o pênis 

72 KLAAR, J.; KRASA, F. C. Z. Anat. Entw Gesh., LXI, 1921, pág. 52-55.
73  MIJSBERG, W. A. Verh. Akad. Wet., Amst. Sect. 2, n. 1, 1923, pág. 92.
74 MIJSBERG, W. A. Verh. Akad. Wet., Amst. Sect. 2, n. 1, 1923, pág. 92.
75 MIJSBERG, W. A. Verh. Akad. Wet., Amst. Sect. 2, n. 1, 1923, pág. 92.
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são raramente vistos (ainda que o animal esteja em abdução), visto que a densa e comprida 

cobertura pilosa da região difi culta a observação (RAVEN et al., 1950).

Os mesmos autores informam que o epidídimo é pequeno, sua cauda não alcança a 

extremidade inferior do testículo, e a cabeça não envolve a extremidade superior do mesmo. 

O ducto deferente inicia-se na porção cranial do testículo e segue envolvendo-o desde 

a porção medial até o anel inguinal externo.  Penetra na cavidade abdominal, dá uma volta 

sobre o ureter e desce dorsalmente à parede da bexiga, tornando-se tortuoso nesse percurso, 

até à próstata; recebe os ductos das glândulas vesiculares, transformando-se em um pequeno 

ducto ejaculatório e logo a seguir forma a uretra. O ducto deferente, gradualmente, aumenta em 

diâmetro na porção caudal da bexiga, não existindo, no entanto, ampolas distintas.  (RAVEN 

et al., 1950)

Segundo Raven et al. (1950) as glândulas vesiculares têm, aproximadamente, 4,5cm 

de comprimento e de 5-8mm de diâmetro. Apresentam curso sinuoso, são paralelas aos 

ductos deferentes, bilateralmente, e se abrem neles aproximadamente 15mm antes dos 

ductos ejaculatórios penetrarem na uretra, sendo sua estrutura interna um ducto pequeno e 

esponjoso. A próstata mostra-se pequena, com apenas 2cm em cada uma das dimensões e, 

parcialmente, envolve a uretra e o ducto ejaculatório na porção caudal da bexiga. A próstata é 

unida cranialmente, mas os lobos caudais não são fundidos, embora tenham contato entre si na 

porção caudal dos ductos ejaculatórios. 

Raven et al. (1950) afi rmam que, quanto às glândulas bulbouretrais, embora a procura 

tenha sido feita com cuidado, com auxílio de um microscópio binocular de dissecação, nenhuma 

glândula foi encontrada. De acordo com os mesmos autores, o pênis exibe uma forma curta, de 

comprimento aproximado de 9cm, depois de embalsamado (ou seja, aproximadamente metade 

do comprimento que teria em um adulto preservado). O septo entre os corpos cavernosos mede 

apenas 20mm de comprimento. No Homem, esse septo se estende por toda a extensão do pênis, 

embora sua extremidade seja incompleta ou pectiniforme. No gorila, uma secção sagital do 

pênis mostra os corpos cavernosos com formato de bastão, estreitando-se no aspecto distal em 

forma de botão. No Homem, a espessura é constante ao longo dos corpos cavernosos; no gorila, 

essa espessura varia em torno de 2cm. Além disso, no gorila, a maior espessura do órgão está 
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nas proximidades da glande, na linha mediana, ao passo que no Homem isso só ocorre em um 

lado da linha mediana. 

A uretra se estende pelo canal uretral dos corpos cavernosos. Na glande, a uretra é 

alargada e apresenta-se em forma de leque. Uma fáscia, forte e longa, estende-se da sínfi se 

púbica até dois terços basais do pênis em relaxamento. Parte do músculo bulbouretral estende-

se lateralmente sobre esse ligamento. A uretra do macho exibe uma curva sigmóide, desde 

a bexiga até o exterior. No local onde o ducto ejaculatório entra na uretra existe um relevo 

pouco desenvolvido (collum seminalis), porém, o utriculus prostaticus não é demonstrável. A 

fossa navicular da uretra se expande dorsoventralmente, e a mesma, em condição contraída, é 

arranjada em numerosas dobras longitudinais (RAVEN et al., 1950).

Sonntag (1924) e Wislocki76 (1930 apud HILL, 1960, pág. 173-192) relatam que em alguns 

Hapalidae existem diferenciações cutâneas glandulares, associadas com o escroto do macho e 

os lábios vulvares da fêmea, produzindo uma secreção com odor característico. Em alguns 

gêneros, por exemplo, nos Ateles sp, Lagothrix sp e Cebus sp, o sexo é de difícil determinação 

externa, por causa do grande tamanho do clitóris e seu caráter pendular. Nos Hapalidae este não 

é o caso, mas os lábios vulvares apresentam-se muito inchados e se assemelham a um escroto. 

A uretra não se abre no término do clitóris, mas em um vestíbulo na base do órgão. 

De acordo com Klaar e Krasa77 (1921 apud HILL, 1960, pág. 47-72), as glândulas 

vesiculares dos Platyrrhini são intermediárias em estrutura entre esses dois primatas prosímios 

e dos Catarrhini. Confi guram-se em uma estrutura ovóide lobular, mas quando desenroladas 

parecem consistir de um ducto extremamente prolongado, mas não ramifi cado, envolvido pelo 

tecido conjuntivo frouxo. A extremidade cranial da glândula não é o fi nal morfológico do ducto, 

este último curva-se para a porção posterior, voltando-se no sentido caudal. Nos Alouatta sp, 

de acordo com Leydig78 (1850 apud HILL, 1960, pág. 25-39), o extremo cranial da massa 

glandular é bifurcado.

A próstata não apresenta nenhuma divisão em lobos nos Hapalidae, mas no Cebidae existe 

uma separação distinta nas partes cranial e caudal, por um sulco transversal, ou em forma de 

76 WISLOCKI, G. B. Contr. Embryol. Carneg. Instn. XXII. 1930, pág. 173-192.
77  KLAAR, J.; KRASA, F. C. Z. Anat. Entw Gesh., LXI, 1921, pág. 47-72.   
78 LEYDIG, F. Z. Wiss. Zool., II, 1850, pág. 25-39.
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V, nos Saimiri sp. Nenhuma porção circunda a uretra, mas envolve-a no aspecto dorsal e nas 

laterais. A parte cranial é muito menor, especialmente nos Ateles sp (KLAAR; KRASA79, 1921 

apud HILL, 1960, pág. 52-65).

Na família Hapalidae, Wagner (1840) descreve que em ambos os sexos de “sagüis” a 

genitália externa difere de gênero para gênero e, no macho, o escroto é de formato globular ou 

piriforme e o pênis, curto e cilíndrico, projeta-se para dentro de um prepúcio curto, derivado 

da pele escrotal, e a mesma é geralmente grossa e glandular. Folículos semelhantes ou massas 

glandulares ocorrem pouco freqüentemente nos lábios vulvares da fêmea. 

No adulto, os testículos são escrotais quanto à posição e são relativamente grandes para 

o tamanho do animal - uma condição incomum nos Primatas neotropicais. Schultz80 (1938 

apud HILL, 1953, pág. 364-369) relata uma porcentagem de 0,316 da massa total do corpo nos 

Oedipomidas que é excedido, entre os Platyrrhini listados por ele, só pelo Alouatta sp. 

O epidídimo tem a metade do comprimento do testículo e os dois estão separados, 

ao longo de todo o seu comprimento, por uma bolsa testicular (“fossa digital”). A cauda do 

epidídimo é grande, formando quase a metade do órgão, e dela surge o ducto deferente, vindo 

no aspecto proximal, ao longo do aspecto mediano do epidídimo, na direção do canal inguinal. 

No aspecto dorsal da próstata, une-se ao ducto da glândula vesicular daquele lado, formando 

assim o ducto ejaculatório comum, vindo no sentido ventral, para se abrir na uretra prostática, 

no ducto seminal lateral. As glândulas vesiculares são relativamente menores que nos Tarsius 

sp, localizando-se completamente dentro da pelve (SCHULTZ81, 1938 apud HILL, 1953, pág. 

320-354).

A genitália externa difere nos diferentes gêneros, contudo em um grau menor que na 

maioria das famílias dos Primatas. O escroto é grande, globoso, subdividido por um sulco 

mediano e interiormente por um septo fi broso mediano. A pele exibe um aspecto glabro, mas 

sujeito à diferenciação glandular, dando ao escroto um aspecto granulado ou papilar. A secreção 

destas glândulas escrotais exala o cheiro característico dos sagüis (FRIEDENTHAL82, 1910 

apud HILL, 1960, pág. 100).

79 KLAAR, J.; KRASA, F. C. Z. Anat. Entw Gesh., LXI, 1921, pág. 52-65. 
80 SCHULTZ, A.H. Anat. Rec., LXXII, 1938, pág. 364-369. 
81 SCHULTZ, A.H. Anat. Rec., LXXII, 1938, pág. 320-354. 



DULCINÉA GONÇALVES TEIXEIRAGCI NÉ

REVISÃO DE LITERATURA

59

Pohl83 (1928 apud HILL, 1953, pág. 83-97) relata que o pênis apresenta-se delgado, 

cilíndrico, afi lando-se nos Hapale, com uma glande globular pequena, na qual se abre a uretra, 

por meio de uma fenda vertical estreita. Existe um frênulo rudimentar, melhor evidenciado nos 

Leontocebus, havendo um osso peniano nos machos adultos.

Quanto aos órgãos genitais, Krieger e Roberts Jr. (1972), descreveram a anatomia 

comparativa entre o chimpanzé, o babuíno e o Homem, citando que a glândula vesicular é grande 

e lobulada e, no animal adulto, se apresenta relativamente maior que no Homem. Cada glândula 

é formada por numerosos ductos helicoidais, unidos por tecido conjuntivo, que formam uma 

estrutura mais complexa que no babuíno e que no Homem. Elas se comunicam com o ducto 

deferente, próximo do colo da bexiga urinária. 

A próstata é bem desenvolvida nas três espécies; entretanto, o grande lobo ventral existente 

no Homem é ausente no babuíno. Conseqüentemente, a uretra não é completamente circundada 

pelo tecido prostático. No babuíno, a glândula se une anteriormente, embora o lobo ventral 

seja pequeno. Raven et al. (1950) citam que um arranjo similar também é descrito no gorila. A 

próstata exibe quatro lobos no babuíno, dois lobos, cranial e caudal, bem proeminentes e dois 

lobos laterais pouco diferenciados. Esta caracterização foi inicialmente descrita por Mijsberg84 

(1923 apud HILL, 1960, pág. 92) e depois por Krieger e Roberts Jr. (1972).

Existem duas glândulas bulbouretrais grandes ao lado do diafragma urogenital no babuíno, 

enquanto no Homem e no chimpanzé tais glândulas são muito menores e situam-se dentro do 

diafragma urogenital. São particularmente mínimas no chimpanzé e ausentes no gorila (RAVEN 

et al., 1950). Seus ductos, pequenos e estreitos, se abrem na porção bulbar da uretra.

Conforme a descrição de Krieger e Roberts Jr. (1972), o pênis do babuíno é grande para 

um catarrino e isto é atípico. O corpo do pênis, composto por tecido erétil, possui em sua 

terminação uma glande bem defi nida. O bulbo do pênis apresenta grande quantidade de tecido 

erétil que é recoberto por músculo bulbo-esponjoso, e o músculo levantador do pênis passa 

através do dorso do órgão, o que é ausente no chimpanzé e no Homem. 

O osso peniano está presente no chimpanzé e no babuíno, embora não demonstrado no 

82 FRIEDENTHAL, H. Lfg. Sonderformen des menschilchen Leibesbildung. Beitrage Naturg. Menschen, v. 5, pág.100, 
1910.  
82 POHL, L. Z. Anat. EntwGesh., LXXXVI, 1928, pág. 83-97.
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segundo. Está embutido no lado direito da glande do babuíno, ao passo que no rhesus ele se 

desvia para a esquerda (WISLOCKI, 1933).

No macaco rhesus, segundo Wislocki et al. (1965), o testículo está localizado fora da 

cavidade corpórea do animal, numa bolsa de pele, o escroto. No adulto, o escroto pode se tornar 

semipendular e podendo ainda observar vestígios da rafe escrotal mediana. Ao contrário da 

opinião de diversos pesquisadores, os macacos catarrinos possuem um escroto bem desenvolvido. 

A pele do escroto é pregueada e enrugada e um pouco mais escura que a do restante do corpo e 

esparsamente recoberta por pêlos, cuja cor difere levemente daqueles que recobrem o restante 

do corpo. O períneo é excessivamente grande no macho, diferente da fêmea, cuja região é 

bastante pequena. O pênis e o escroto, portanto, fi cam relativamente distantes anteriormente da 

sínfi se entre as virilhas. O escroto é pós-peniano, embora o pênis (curto, por sua vez) esteja, na 

verdade, localizado em sua margem anterior. Está separado do ânus por um longo períneo onde, 

bilateralmente e sobre o ísquio, estão as calosidades isquiáticas. O escroto possui uma túnica de 

músculo dartos bem desenvolvida, uma camada constituída de fi bras musculares lisas e tecido 

conjuntivo, que se conecta com a fáscia do pênis e com a fáscia superfi cial do abdome. Continua 

no plano mediano como um septo escrotal que separa em duas porções a parte interna do escroto; 

sob a túnica do músculo dartos localiza-se uma camada de tecido conjuntivo frouxo.

De acordo com Wislocki et al. (1965), o funículo espermático se estende desde o anel 

inguinal abdominal até a margem posterior do testículo e contém os ductos deferentes, bem 

como as artérias, veias, linfáticos e nervos testiculares. O testículo é uma estrutura elipsoidal, 

com o epidídimo que se estendendo ao longo da margem posterior. No adulto, o testículo está 

totalmente no interior do escroto, a cavidade vaginal se comunica, na maioria dos macacos, 

com a cavidade peritoneal, por um processo vaginal aberto. As veias testiculares e os ductos 

deferentes seguem seus cursos no interior da parede da túnica vaginal própria, formando um 

delgado e largo mesofunículo, em cuja borda se encontram aquelas veias. Os ductos deferentes 

entram no mesofunículo em seu aspecto medial, no ponto intermédio entre a raiz do meso e 

sua borda livre. O testículo e o epidídimo estão livres um do outro, sendo que a cabeça e uma 

grande parte do corpo do epidídimo estão aderidas à lâmina parietal da túnica vaginal por um 

delgado meso, o mesoepidídimo, que é uma continuação direta em sentido descendente do 



DULCINÉA GONÇALVES TEIXEIRAGCI NÉ

REVISÃO DE LITERATURA

61

mesofunículo, onde estão localizadas as veias testiculares e os ductos deferentes. Somente a 

cauda do epidídimo está fi rmemente fi xada e é destituída de um revestimento seroso. A pouca 

fi xação entre o testículo e o epidídimo, por conseguinte, torna esses órgãos mais móveis que no 

Homem. 

Ao contrário do que pensam Wislocki et al. (1965), os testículos do rhesus adulto estão 

completamente acondicionados no escroto. Com base na observação de animais saudáveis e 

criados em colônias, pode-se concluir que a deiscência dos testículos ao escroto ocorre entre 

o quarto e quinto anos de vida. No entanto, por se tratar de um longo período de puberdade, 

os testículos podem retornar ao canal inguinal. Durante o período fetal, Wislocki et al. (1965) 

demonstraram que, durante a fase fi nal deste e ao nascimento, o escroto está retraído e contém 

testículos deiscentes. Logo após o nascimento, os testículos sobem para os canais inguinais, 

ocorrendo assim a retração escrotal, característica do período juvenil. A deiscência acontece, 

novamente, durante o período da puberdade. Mudanças semelhantes (retração e degeneração 

testicular) próximas ao nascimento foram relatadas também em humanos, sendo atribuídas a 

causas de ordem hormonal. Engle (1932) induziu, experimentalmente, a deiscência dos testículos 

em machos jovens por administração de hormônio gonadocinético (extraído da urina de fêmeas 

grávidas ou do lobo anterior da hipófi se). Ao contrário do que ocorre no rhesuse semelhante ao 

que ocorre no Homem, os testículos do chimpanzé são deiscentes ao fi nal do período fetal.

Os ductos deferentes curvam-se e seguem seu curso até a uretra prostática e a cruzam. 

Não há uma ampola distinta de ductos deferentes na região da união desses com o ducto 

da glândula vesicular. Existe, quando muito, um discreto espessamento da parede do ducto 

(ENGLE, 1932). 

Segundo Engle (1932), as glândulas vesiculares são órgãos que se apresentam em forma 

de duas massas lobuladas excedendo, em muito, a sua correspondente em humanos. Os lobos 

estão unidos por tecido conjuntivo, o qual constitui uma cápsula externa. A massa tubular e 

enovelada, em procedimentos de dissecação, pode ser desmembrada em uma série de ductos 

secundários e terciários, ou divertículos que se comunicam com um ducto primário na base da 

glândula. Existem mais de quinze ramifi cações secundárias e um número menor de terciárias. 

Nessas ramifi cações, a glândula é distintamente mais complexa que no humano, no qual é 



DULCINÉA GONÇALVES TEIXEIRAGCI NÉ

REVISÃO DE LITERATURA

62

descrito como um simples ducto enovelado, com um divertículo simples. 

De acordo com Engle (1932), a próstata do animal adulto é um órgão compacto, de 

tamanho conspícuo, que se situa na região posterior da uretra prostática, sendo semelhante 

em outras espécies de macacos, porém, diferente em humanos, onde a próstata não circunda 

a uretra. Ao invés disso, está posicionada sobre a região posterior do canal urogenital. O lobo 

anterior na anatomia humana, portanto, está completamente ausente. Mijsberg85 (1923 apud 

HILL, 1960, pág. 94) descreve lobos, caudal e cranial, distintos, bem como outros laterais de 

menor tamanho e menos distintos. Ele considera homólogos o lobo cranial e o istmo prostático 

(lobo médio) no humano. Esse lobo, nos macacos, é mais extenso que no Homem e circunda 

os ductos ejaculatórios, na medida em que penetram obliquamente o órgão para atingir o seio 

urogenital. Na parede posterior da uretra prostática estão localizados os orifícios dos ductos 

ejaculatórios e as aberturas dos ductos prostáticos. 

Conforme cita Mijsberg86 (1923 apud HILL, 1960, pág. 92), a uretra membranosa tem 

início no trígono urogenital e está circundada por uma camada muscular (músculo do esfíncter 

da uretra membranosa). Em ambos os lados, a uretra está circundada pela glândula bulbouretral 

(glândula de Cowper), cuja abertura situa-se no início da uretra esponjosa (que está situada no 

corpo esponjoso do pênis e na glande peniana). 

A parte mais marcante do pênis é representada pelos corpos eréteis cavernosos, que 

surgem a partir de fi bras de um forte tecido conjuntivo, cuja origem está nas bordas mediais do 

ramo inferior do ísquio. Os dois ramos convergem abaixo da sínfi se púbica, de forma que suas 

pregas (túnica albugínea) fundem-se em um septo mediano. Os corpos cavernosos estendem-se 

anteriormente até a parte mais profunda da glande peniana. Possui relativamente pouca túnica 

albugínea e, ao longo da maior parte da sua extensão, o septo mediano desaparece e os corpos 

cavernosos apresentam-se unifi cados. Dorsalmente a eles, na fáscia peniana, corre a artéria e 

veia dorsal do pênis. Abaixo dos corpos cavernosos do pênis há uma massa cilíndrica de tecido 

esponjoso circundando a uretra. No rhesus, a fi ssura ventral no corpo cavernoso que recebe a 

uretra é relativamente superfi cial. O corpo esponjoso do pênis é uma massa cilíndrica de tecido 

esponjoso que envolve a uretra e possui, ao longo de sua superfície dorsal, uma crista mediana 

85 MIJSBERG, W. A. Verh. Akad. Wet., Amst. Sect. 2, n. 1, 1923, pág. 94. 
86 MIJSBERG, W. A. Verh. Akad. Wet., Amst. Sect. 2, n. 1, 1923, pág. 92. 
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que se continua até um septo mediano que separa os músculos bulbocavernosos (ENGLE, 

1932). 

Para Wislocki et al. (1965), a glande exibe um formato de boné e se estende 

consideravelmente sobre o dorso do pênis. A porção esponjosa da uretra se estende até a glande 

e é contínua com o corpo esponjoso desta. Na altura da glande, o lúmen da uretra é dilatado para 

formar a fossa navicular. Os lábios do orifício uretral se projetam desigualmente - o esquerdo 

mais que o direito - de forma que o ápice da glande se torna assimétrico. Tal assimetria acontece 

pela presença de um pequeno osso peniano, que se projeta mediano-lateralmente à esquerda. Essa 

estrutura óssea é encontrada em todos os catarrinos. É um prolongamento do corpo cavernoso 

para o interior da glande. A túnica albugínea dos corpos cavernosos se une ao periósteo e este 

está aderido ao tecido cavernoso por fi brocartilagens. A glande contém um corpo esponjoso 

independente do corpo cavernoso do pênis. O prepúcio se constitui em pregas fl ácidas de pele, 

que circundam o pênis na porção posterior da glande.

Quanto à posição do pênis nos catarrinos, ao invés de pendular a partir da borda inferior 

da sínfi se (como nos homens), ele se localiza à frente no abdômen, em distâncias variadas. Está 

relativamente fi xado, de forma que somente o seu extremo caudal é pendular; enquanto que no 

rhesus o pênis encontra-se fi xado pela pele, bem como na borda cranial da sínfi se (WISLOCKI 

et al. (1965).

3.3  ASPECTOS HISTOLÓGICOS COMPARATIVOS DOS ÓRGÃOS GENITAIS MACULINOS DE ALGUMAS 

ESPÉCIES DE PRIMATAS NÃO HUMANOS E DO HOMEM

Assis Neto (2002) cita que estudos sobre o estabelecimento da puberdade em animais 

silvestres permitirão a reprodução dos animais em cativeiro, inibindo o risco de extinção.

Estudos biométricos e histométricos dos testículos, por exemplo, permitem caracterizar a 

puberdade e maturidade sexual e comparar as espécies. Nos testículos de mamíferos, do ponto 

de vista morfofuncional, pode-se observar dois compartimentos básicos: (a) o compartimento 

tubular, formado pelos túbulos seminíferos, no interior dos quais ocorre a espermatogênese; e, 

(b) o compartimento intertubular, ou intersticial, que contém células e fi bras de tecido conjuntivo, 
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vasos sangüíneos e linfáticos e, sobretudo, as células intersticiais (de Leydig), principal fonte 

de andrógenos do macho Em animais recém-nascidos o parênquima testicular é formado por 

cordões testiculares sólidos e tecido intercordonal e quando se estabelece o processo de luminação 

passam a ser denominados túbulos seminíferos (CASTRO; BERNEDSON; CARDOSO, 1997; 

FRANÇA, 1987). 

3.3.1 Desenvolvimento testicular no macaco rhesus

 

No desenvolvimento fetal, conforme citam Van Wagenen e Simpson (1953), os túbulos 

testiculares antes do nascimento são pequenos, encontram-se apenas ligeiramente encaracolados 

e estão separados por tecido intersticial. Ambos os tecidos, tubular e intertubular, no entanto, 

mostram evidências de diferenciação prematura. O grau de desenvolvimento excede àquele 

atingido em meses ou até anos depois do nascimento, comparável àquele dos testículos pré-

adolescentes. De 90 a 110 dias da vida fetal, os túbulos estão separados por tecido intersticial, 

que consiste, na sua maior parte, de pequenas células epiteliais que, apesar de não serem em 

grande número, como nos adultos, são reconhecidas como células intersticiais (de Leydig). Os 

túbulos dos testículos neste momento são curtos e apenas ligeiramente encaracolados, mas são 

maiores em diâmetro (70μm-80μm) do que após o nascimento. As células de sustentação (de 

Sertoli) apresentam características morfológicas que são interpretadas como diferenciações. O 

citoplasma é abundante e fi lamentoso e se estende até o lúmen; o núcleo ocupa uma posição 

periférica ou basal no citoplasma. As células intersticiais são abundantes, preenchendo os 

espaços intertubulares. 

A regressão do desenvolvimento dos testículos ocorre após o nascimento, onde a 

diferenciação das células de Sertoli ainda está presente, mostrando assim um núcleo basal. As 

células intersticiais diminuem em tamanho e em número, sendo esta regressão mais pronunciada 

nos três primeiros meses, mas o desenvolvimento pode não se tornar evidente antes dos nove 

meses até um ano. O diâmetro dos túbulos fi ca reduzido a 50-60 ículos. As células de Sertoli 

perdem a diferenciação citoplásmica atingida durante a vida intra-uterina e os seus núcleos 

voltam a preencher o lúmen dos túbulos. Estas células e algumas espermatogônias situadas na 



DULCINÉA GONÇALVES TEIXEIRAGCI NÉ

REVISÃO DE LITERATURA

65

base estão presentes nos túbulos, desaparecendo dessa forma as células de Leydig. As únicas 

células intertubulares que restam, exceto algumas células endoteliais achatadas, são as células 

de Leydig inativas, com pequeno núcleo de coloração escura, que estão próximas umas das 

outras, e envolvem os túbulos em uma ou duas membranas concêntricas (VAN WAGENEN; 

SIMPSON,1953).  

Segundo Van Wagenen e Simpson (1953), a regressão, na diferenciação do tecido tubular 

e intertubular, deve ser atribuída à retirada das infl uências hormonais da mãe ao nascimento. 

Os túbulos neste momento contêm apenas células de Sertoli e espermatogônias difundidas; 

no tecido intertubular as células intersticiais decrescem em número e as células de Leydig 

não são distinguíveis. No princípio do segundo ano as espermatogônias se tornam mais 

numerosas, formando uma membrana basal contínua em alguns túbulos. A multiplicação de 

espermatogônias às vezes se torna óbvia aos 11 meses, e é mais evidente ainda aos 1 ou 2 anos. 

Essas células são maiores, mais arredondadas, e possuem citoplasma mais abundante que as 

células primitivas previamente vistas. Após esse longo período de desenvolvimento lento, que 

se estende até o fi m do terceiro ano, mudanças que levam à maturidade seguem em rápidas 

sucessões. A diferenciação das células de Sertoli ocorre aos 2 anos e 7 meses, quando os túbulos 

apresentam um diâmetro de 70μm a 80μm. As células de Sertoli aumentam em número e se 

tornam diferenciadas, com citoplasma fi lamentoso, preenchendo o lúmen dos túbulos alargados 

e com núcleo basal.

A diferenciação das células de Leydig acompanha a diferenciação das células de Sertoli, 

onde os túbulos se tornam menos comprimidos no interior dos testículos. A vascularização e o 

fl uido dos tecidos aumentam, ocorrendo a diferenciação das células intersticiais, apresentando 

um formato arredondado e em maior número, sendo assim reconhecidas como células de Leydig, 

que exibem de um a dois núcleos grandes. A vacuolização abundante na parte periférica do 

citoplasma é característica das células de Leydig nos testículos maduros, mas não é comumente 

vista em animais que recém amadureceram. O número de células de Leydig, reconhecível por 

esse critério em animais normais maduros, é pequeno; elas formam aglomerações, geralmente 

contendo não mais que duas a cinco células e raramente dez a vinte (VAN WAGENEN; 

SIMPSON, 1953). 
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Van Wagenen e Simpson (1935) descrevem que o aparecimento de espermatócitos primários 

marca o começo da atividade nos elementos germinais do túbulo, que levará à formação do 

espermatozóide. Entre 2 e 3 anos, o diâmetro do túbulo alcança dimensões de aproximadamente 

100μm. Alguns espermatócitos primários aparecem no citoplasma das células de Sertoli e as 

mudanças que levam à formação de espermatozóides acontecem rapidamente. Os primeiros 

aparecimentos de espermatozóides foram observados aos 2 anos e 11 meses, no máximo aos 3 

anos e 5 meses.

3.3.2 Órgãos Genitais Masculinos do chimpanzé

No estudo desenvolvido por Bonner et al. (1972), os autores relataram que os componentes 

anatômicos e histológicos dos órgãos genitais do chimpanzé macho são, basicamente, 

semelhantes aos do humano, mas existem algumas diferenças anatômicas, especialmente no 

pênis e na próstata.

3.3.2.1 Testículos 

O chimpanzé apresenta testículos grandes, quando comparados com outros macacos, 

correspondendo às descrições generalizadas da organização dos padrões estruturais típicos dos 

mamíferos (BONNER et al., 1972).

Os testículos são envoltos por uma cápsula densa de tecido conjuntivo - a túnica albugínea 

- internamente, e uma externa – a túnica vaginal. A porção interna de colágeno da túnica 

albugínea é tipicamente mais vascularizada e é chamada túnica vasculosa, como no humano. 

Divisões contínuas, chamadas séptulos, projetadas da túnica albugínea no corpo dos testículos, 

servem para subdividir o órgão em unidades menores chamadas lóbulos. São chamados de 

séptulos por serem rudimentares, ou até mesmo ausentes, em humanos (CLERMONT, 1972) e 

em algumas outras espécies, por exemplo  em roedores; porém, no chimpanzé, os séptulos são 

conhecidos por formar uma parte proeminente da estrutura testicular em todas as idades. 

3.3.2.1.1 Túbulos Seminíferos
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Cada lóbulo dos testículos do chimpanzé contém numerosos túbulos seminíferos 

encaracolados, que estão recobertos por um epitélio de células espermatogênicas e células 

de Sertoli. Este epitélio sofre mudanças de desenvolvimento, tanto com respeito à idade do 

animal como nas diversas partes do mesmo túbulo em um animal de uma determinada idade. 

Em uma secção histológica, porém, a atividade espermatogênica às vezes parece variar de 

túbulo para túbulo, como também de uma região para outra no mesmo túbulo. No chimpanzé, 

como no humano, as fases da espermatogênese não ocupam toda a circunferência do túbulo, 

como nas outras espécies como cita Clermont (1972); também a organização destas células em 

desenvolvimento não é sempre completa e está estendida em forma de camadas, das partes mais 

externas (periferia) dos túbulos até o lúmen. Grupos celulares são vistos em diferentes fases do 

desenvolvimento, e foram chamados de “associações celulares” pelo autor.

Grande parte das células epiteliais não diferenciadas ocupa a maioria das áreas tubulares 

nos testículos de chimpanzés muito jovens. Algumas destas células, ao longo da membrana 

basal, começam a mostrar sinais de crescimento e maturação, chamadas pré-espermatogônias 

ou células tronco (CLERMONT, 1972). Em testículos de outros mamíferos a maioria das células 

tronco desenvolve as espermatogônias, e isto é também verdade para o chimpanzé. A presença 

de espermatogônias normalmente indica que a espermatogênese se iniciou. As espermatogônias 

no chimpanzé têm a mesma aparência daquelas do rato, do macaco e de humanos; podem ser 

identifi cados os tipos A e B, mas nenhuma tentativa é feita neste momento para distinguir 

os subtipos, como na classifi cação detalhada descrita para o macaco e para os humanos 

(CLERMONT, 1972). Os espermatócitos primários são células grandes, esféricas ou ovais, 

e tipicamente mostram o aparecimento nuclear distinto que muda durante a sua maturação. 

Os espermatócitos secundários são menores que os espermatócitos primários, têm citoplasma 

bastante extenso e são relativamente difíceis de identifi car nas preparações histológicas de 

testículos de chimpanzé. Os espermatócitos secundários dão origem às espermátides, as quais 

são vistas facilmente, em secções histológicas de testículos de animais adultos, diferenciando 

em seguida em espermatozóides. Esta sucessão de eventos de desenvolvimento é chamada 

espermatogênese. Embora as células espermatogênicas sejam talvez a parte mais importante 

do epitélio seminífero, existem outras células que contribuem para a função citogenética dos 
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 túbulos – isto é, as células de Sertoli.

No chimpanzé, como em outras espécies, as células de Sertoli são morfologicamente 

obscuras; pelo menos nas secções histológicas o seu citoplasma é de difícil visualização, 

embora os núcleos distintos sejam vistos facilmente. Foram estudados testículos mais jovens, 

de um chimpanzé com 13 dias de vida. Os lóbulos são distintos e contêm muitos túbulos 

seminíferos, que são bastante tortuosos, bem próximos, todos acondicionados juntos, em cada 

lóbulo, e pequenos em diâmetro (diâmetro tubular médio = 65μm). Não apresentam lumens, 

o que permitiria serem descritos, mais precisamente, como “cordões seminíferos”, um termo 

freqüentemente usado nas discussões sobre a estrutura embrionária. Uma única camada de 

células, com núcleos oblongos, esboça cada túbulo, mas a membrana basal não é diferenciada. 

O epitélio seminífero, tipicamente, parece consistir de mais de uma camada de células, e 

mostra poucos sinais de diferenciação inicial. A pré-espermatogônia (células tronco) podem ser 

identifi cadas; as células de Sertoli também estão presentes, e a vascularização dos testículos é 

extensa (CLERMONT, 1972). 

Nos testículos do chimpanzé jovem (com 3½ a 5 anos), os túbulos seminíferos permanecem 

unidos e o epitélio que reveste estes túbulos consiste de mais de uma camada de células. Os 

túbulos ainda são bastante tortuosos e o diâmetro pequeno (média = 70μm), porém não se 

encontram juntos, estão próximos, como no espécime com 13 dias de vida. As células de Sertoli 

são reconhecidas e estão organizadas dentro de uma estrutura semelhante a uma paliçada ao 

longo da membrana basal distinta, como é visto nos testículos humanos imaturos (CLERMONT, 

1972). Pré-espermatogônias aumentadas, em desenvolvimento, freqüentemente acontecem ao 

longo da periferia dos túbulos, especialmente nos espécimes mais jovens, apresentando núcleo 

bastante grande e um nucléolo claramente visível. Os tipos A e B de espermatogônias podem 

ser distinguidos na área onde se formarão os lumens tubulares, e em espécimes de quatro anos 

podem ser identifi cados os primeiros espermatócitos primários. Em espécimes mais velhos 

são vistos ocasionalmente espermatócitos secundários. Alguns testículos em chimpanzés, neste 

intervalo de idade, têm a mesma descrição do testículo de um humano com dez anos e testículos 

de humanos com 11-12 anos (CLERMONT, 1972).

Em um espécime com cinco anos, no início da formação do lúmen, são evidentes em 
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aproximadamente 1/3 a 1/2 dos túbulos. A membrana basal de cada túbulo é bastante distinta, 

tornando-se mais densa ao redor da parede do tecido conjuntivo de cada túbulo, e no início da 

túnica própria. Tal descrição se assemelha à de um testículo humano aos 13 anos e de um testículo 

humano aos 14 anos (CLERMONT, 1972), e evidentemente indica o início da puberdade neste 

chimpanzé.  

A primeira formação extensa do lúmen é vista em um espécime com seis anos. Todos 

os elementos do epitélio germinativo maduro, menos os espermatozóides, estão presentes, 

incluindo os espermatócitos secundários e as espermátides. O citoplasma não é muito distinto. 

Os túbulos são consideravelmente maiores nesta idade (média de diâmetro tubular = 130 μm), 

e permanecem tortuosos e bastante próximos  (CLERMONT, 1972).

Se este espécime é verdadeiramente o representante de sua idade, então poderia ser dito 

que a maturação dos testículos, ou puberdade, no chimpanzé começa, aproximadamente, aos 

seis anos de idade. Quando comparado com o humano, pode parecer uma idade muito baixa para 

acontecer a puberdade; porém, o estudo feito em outros primatas mostra um padrão semelhante 

de maturação sexual. Van Wagenen e Simpson (1953) indicaram que aquela puberdade acontece 

no macaco rhesus, aproximadamente, aos três anos de idade e consideram um intervalo de três 

anos no desenvolvimento testicular do macaco, que é equivalente a 15 anos no humano.

A condição de adulto completo nos testículos do chimpanzé é vista primeiro em um 

espécime com 10,5 anos, com todas as fases de desenvolvimento do epitélio germinal facilmente 

identifi cadas. O diâmetro tubular (em média de 215μm) aumentou e os túbulos  permanecem 

tortuosos e juntos uns dos outros. A membrana basal é distinta, com os núcleos oblongos junto 

à túnica própria; a túnica própria aparece mais densa que em animais jovens amadurecidos. 

Muitos dos lumens vão parecer maiores se eles não contiverem numerosos agrupamentos 

pequenos de espermas em desenvolvimento ou espermátides. Freqüentemente, vários deles são 

intimamente associados com uma célula de Sertoli. Os testículos de outros animais adultos 

mostram uma estrutura semelhante. O desenvolvimento histológico de testículos adultos, 

conseguido nesta idade, coincide com a visão geral aceita que os chimpanzés machos estão 

sexualmente amadurecidos numa idade de aproximadamente 10 anos. Em um espécime mais 

velho disponível para estudo, os túbulos são grandes e o lúmen extenso (diâmetro tubular médio 
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= 240μm e diâmetro luminar comum = 120μm). Cada túbulo tem uma membrana basal distinta, 

mas a túnica própria não é tão espessa, como nos animais adultos mais jovens; os esboços 

tubulares são menos regulares, em muitas áreas dos testículos (VAN WAGENEN; SIMPSON, 

1953). A espermatogênese está ativa na grande maioria dos túbulos observados, mas as células 

são um pouco menores. Mudanças semelhantes nos testículos de humanos idosos saudáveis, 

foram descritas por Bonner et al. (1972), embora eles tenham reconhecido uma grande variação 

individual com o avanço da idade. Estes mesmos autores descreveram mudanças estruturais 

mais dramáticas que resultam de condições patológicas no humano velho, mas na ausência 

dessas mudanças da senilidade, os testículos apresentam-se muito pequenos, diferente de um 

adulto mais jovem.  

3.3.2.1.2 Tecido Intersticial

O tecido intersticial dos testículos consiste dos elementos que se encontram acumulados 

entre os túbulos seminíferos adjacentes, e inclui tecido conjuntivo com células de vários tipos 

(tecido fi broelástico, fi bras colágenas, etc.), vasos sangüíneos e linfáticos, alguns nervos, 

fi broblastos, células mesenquimais e células intersticiais (de Leydig). A quantidade de 

tecido intersticial varia consideravelmente de uma espécie para outra (CLERMONT, 1972), 

e aparentemente também entre animais cativos e aqueles que habitam a selva (ECKSTEIN, 

195887 apud HILL, 1960, pág. 259-280). A ausência de células de Leydig identifi cáveis em 

um espécime jovem corresponde à sua ausência no recém-nascido humano, e na criança muito 

jovem, como foi notado por Eckstein88 (1958 apud HILL, 1960, pág. 317-345) e outros, e do 

macaco rhesus, desde o recém-nascido até os 4 anos de idade, como foi descrito por (BONNER 

et al., 1972). Embora tenham sido descritos dois ciclos do desenvolvimento das células de 

Leydig humanas, um fetal e outro púbere, não é possível determinar, no material disponível, 

se a formação das células de Leydig ocorre em fases semelhantes do desenvolvimento nos 

chimpanzés.

87 ECKSTEIN, Pág. In Primatologia, III (1). Basel; S. Karger. 1958, pág.259-280. 
88ECKSTEIN, Pág. In Primatologia, III (1). Basel; S. Karger. 1958, pág. 317-345. 
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Podem ser identifi cadas células de Leydig nos testículos de chimpanzés jovens, entre 

3,5 e 6 anos de idade. Estas são células caracteristicamente poliédricas encontradas em grupos 

compactos, freqüentemente têm o nucléolo visível, e por outro lado bastante semelhantes à 

descrição das células de Leydig humanas feitas por Bonner et al. (1972). As células de Leydig 

maduras estão presentes em um espécime de 10,5 anos, como também nos adultos mais velhos. 

As células adultas de Leydig parecem um pouco menores que aquelas nos animais mais 

jovens.

3.3.2.1.3 Rede Testicular (Rete testis)                          

A rede testicular é formada pela confl uência dos túbulos seminíferos de cada lóbulo, que 

consiste de vários tubos pequenos, retos, tipicamente revestidos por epitélio cubóide simples, 

e medem perto de 30 a 37,5μm de diâmetro. Estes túbulos retos são virtualmente idênticos 

àqueles dos testículos humanos. Os túbulos seminíferos retos, que seguem para a rede testicular, 

se distribuem em canais irregularmente dispostos, que cursam pelo tecido conjuntivo denso 

do mediastino testicular, formando a rede testicular. Nos testículos humanos, estes canais são 

revestidos por epitélio cubóide (BONNER et al., 1972).

3.3.2.2 Ductos Eferentes

Segundo Bonner et al. (1972) da rede testicular emergem, próximo à extremidade do 

testículo, vários tubos em forma de espirais, conhecidos como dúctulos eferentes, ou pequenos 

ductos, que se espiralam para formar a primeira parte ou cabeça do epidídimo. Numa secção de 

corte um ducto eferente mostra um lúmen irregular formado pela prega da camada de epitélio 

colunar e, em sua superfície externa, pode ser vista uma membrana basal distinta; e na superfície 

do lúmen algumas células colunares dão suporte aos cílios. Cada túbulo é circundado por uma 

camada circular delgada de músculo liso. Os ductos eferentes nos adultos mostram um trajeto 

mais enovelado que nos espécimes imaturos; também, as células basais são muito mais distintas 

no adulto. 
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3.3.2.3 Epidídimo 

No chimpanzé, os ductos eferentes, em formato de espiral, reúnem-se para formar um 

único túbulo, o ducto epididimário, que é altamente enovelado e forma o restante do epidídimo 

(corpo e cauda). Numa secção histológica este túbulo é bastante regular em seu esboço e é 

composto por um epitélio pseudo-estratifi cado de células colunares altas e algumas células 

basais. A maioria dos núcleos das células colunares tem vários nucléolos proeminentes, e 

muitas células projetam estereocílios para o lúmen. Vários autores, ao descreverem o epitélio 

epididimário humano, citam inclusões como grânulos pigmentados e gotinhas de secreção, 

que não são vistos no epidídimo do chimpanzé (BONNER et al., 1972). As células epiteliais 

que revestem os ductos do epidídimo são organizadas mais compactamente no adulto que em 

espécimes mais jovens, e os núcleos normalmente exibem uma organização mais complexa de 

cromatina.

Em corte histológico, cada túbulo é unido por uma membrana basal distinta e, como 

no ducto eferente, com uma camada delgada de músculo liso circular e, externamente, tecido 

conjuntivo. 

3.3.2.4 Ducto Deferente

Nos chimpanzés imaturos o ducto deferente apresenta um epitélio pseudo-estratifi cado 

colunar ciliado, como no Homem, assim como a estrutura da sua parede, com uma camada 

de fi bras musculares circular intercalada entre duas camadas longitudinais, interna e externa. 

Muitos dos núcleos grandes das células epiteliais contêm um ou mais vacúolos eosinofílicos 

proeminentes. Foram observados vacúolos intranucleares semelhantes (BONNER et al., 

1972). 

3.3.2.5 Glândulas Vesiculares

As glândulas vesiculares do chimpanzé, para Bonner et al. (1972), são compostas 
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por túbulos com diâmetro de 1-2mm aos 13 dias de idade. Estes túbulos estão próximos e 

envoltos por um tecido conjuntivo celular. O epitélio que reveste o lúmen segue um curso 

irregular, descendo para o estroma, para formar um divertículo semelhante a uma glândula. O 

epitélio é colunar baixo e exibe, em seu lúmen, quantidades de uma secreção de cor clara com 

eosinófi los.  

Em animais com 3-4 anos de idade, o diâmetro dos túbulos é ligeiramente aumentado, 

e as pregas do epitélio seguem este aumento; em alguns casos a dobra da superfície do lúmen 

é tão complexa, que a mucosa aparece invadida por espaços aparentemente fechados, que são 

contínuos com o lúmen. O epitélio apresenta uma aparência atrofi ada, exibindo um epitélio 

pseudo-estratifi cado, com núcleos arredondados em todas as fases do desenvolvimento 

(BONNER et al., 1972). 

De acordo com esses mesmos autores, a mucosa e a camada muscular, circular e 

longitudinal externa, são apoiadas por uma rede de fi bras de colágeno e reticulares. No adulto, 

os túbulos são muito amplos e o epitélio é hipertrófi co. Na secção, as margens ramifi cadas e 

anastomosadas de tecido conjuntivo se ramifi cam em todas as direções, sustentando as pregas 

próximas do epitélio, formando uma mucosa resistente com aparência glandular. Existe um 

lúmen central bem defi nido, que contém uma secreção basófi la, e o epitélio é composto por 

células cubóides a colunares, cujo citoplasma apical forma vesículas grandes que se projetam 

no lúmen. 

3.3.2.6 Próstata

Ao contrário de em todos os outros primatas menos no Homem, assim como no musaranho 

(Ptilocercus sp), a próstata do chimpanzé forma um anel completo, que envolve a uretra. No 

Homem, não existe nenhum lóbulo anterior ativo e a área anterior da próstata está ocupada por 

tecido conjuntivo denso, pelo qual se espalham numerosas fi bras musculares e uma rede bem 

desenvolvida de fi bras elásticas. Outras porções da próstata, destituídas de glândulas, têm uma 

composição semelhante. Os numerosos lóbulos das áreas glandulares laterais e posteriores são 

fi xados no interior da matriz celular, que é destituída de elastina e contém consideravelmente 
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menos colágeno, mas um maior número de fi bras musculares. Em geral, não existe uma divisão 

da próstata em um lobo cranial e outro caudal. Podem ser reconhecidos numerosos vasos 

sangüíneos, nervos e gânglios nas cápsulas de tecido conjuntivo da próstata, principalmente ao 

longo das suas margens laterais (BONNER et al., 1972).

Os ductos deferentes e os túbulos das glândulas vesiculares não se unem antes de entrar 

na próstata, como no Homem. Ao invés disso, os ductos deferentes correm pelo meio da 

massa de tecido posterior da próstata para a uretra, junto com o ducto da glândula vesicular, 

bilateralmente. O ducto deferente encontra-se com o túbulo da glândula vesicular no interior 

da próstata, e um ducto ejaculatório curto, assim formado, se abre na uretra prostática (VAN 

WAGENEN; SIMPSON, 1953).

A porção dos ductos das glândulas vesiculares que atravessam a parte cranial da próstata 

é complexa, uma vez que é circundada por um divertículo glandular, que superfi cialmente 

se assemelha à próstata adjacente, mas cuja identifi cação é possibilitada pela presença de 

espermatozóides em seu lúmen. No sentido caudal, os ductos, destituídos de glândulas, assumem 

um esboço mais simples. O epitélio destes ductos e da parte prostática dos ductos deferentes 

varia de um epitélio cubóide simples a um epitélio pseudo-estratifi cado colunar. O epitélio 

que reveste a parte prostática dos ductos deferentes é altamente pregueado, resultando numa 

aparência glandular complexa, remanescente da mucosa da glândula vesicular. Reconhecem-se 

espermatozóides no interior do lúmen. O ducto ejaculatório é constituído por um epitélio colunar 

baixo.  A uretra prostática é revestida por um epitélio pseudo-estratifi cado. O citoplasma apical 

de algumas das células contém mucina. (VAN WAGENEN; SIMPSON, 1953)

Entre os ductos ejaculatórios acha-se um utrículo prostático raso que é constituído por 

um divertículo pequeno, com ramifi cações glandulares, compostas por epitélio colunar pseudo-

estratifi cado e um estroma celular livre, em um animal com 13,5kg, descrito por Zuckerman e 

Parkes89 (1935 apud HILL, 1953, pág. 484-496). 

Secções transversais da próstata do chimpanzé mostram tecido prostático abundante 

localizado lateralmente e contínuo, com material glandular adicional, posterior à uretra. 

Os lóbulos laterais, medianos ou posteriores, não são reconhecíveis e não existe nenhuma 

 89 ZUCKERMAN, S.;  PARKES, A. S. J. Anat. Lond. LXIX. 1935, pág. 484-496. 
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divisão mediana vertical pelo tecido prostático posteriormente localizado. Não é possível, por 

conseguinte, dizer se o tecido posterior é formado pela extensão interna e fusão dos lóbulos 

laterais, os lóbulos medianos e posteriores, que são pouco desenvolvidos, como no Homem, 

ou se um lóbulo posterior ativo está presente e se fundiu com os lóbulos laterais. O sêmen do 

chimpanzé tem a propriedade de se coagular. Também no macaco rhesus acontece a coagulação do 

sêmen, propriedade que nestas espécies foi associada com um lóbulo cranial distinto da próstata, 

estrutura também reconhecível no Homem (ROUSEL; AUSTIN, 1968; VAN WAGENEN, 

1936). Macroscopicamente nenhum lóbulo cranial separado pode ser reconhecido no material 

do chimpanzé disponível neste estudo. Histologicamente, porém, podem ser reconhecidos dois 

tipos distintos de próstata. A região cranial é composta por glândulas revestidas por epitélio 

colunar cubóide ou baixo, com núcleos escuros e ovais e citoplasma acidófi lo. Em alguns 

espécimes os ápices das células têm esboço arredondado, ou vesículas de citoplasma protraídas 

a partir da célula. A secreção no lúmen glandular é largamente contida nos glóbulos revestidos 

por uma membrana que, presumivelmente, são vesículas destacadas do citoplasma apical. 

No adulto, o tipo de tecido glandular descrito acima é substituído na parte caudal por um 

segundo tipo de ácino. Este segundo tipo aparece primeiro nas bordas laterais da próstata, e de 

forma crescente na direção do centro, até a porção caudal da próstata. O ácino deste segundo tipo 

tende a ser maior e mais unido, de modo que o epitélio dos ácinos próximos só está separado por 

um septo pequeno de tecido conjuntivo. As células epiteliais são grandes, cubóides ou colunares, 

têm núcleos grandes, esféricos, fracamente corados, e têm citoplasma abundante, quase sem 

cor em um espécime e eosinófi lo em outro. Os ductos coletores podem ser reconhecidos, e 

estão revestidos por um epitélio compacto de células colunares, também com propriedades 

secretoras. Estes ductos estão fi xados em um estroma celular cujo componente principal é uma 

célula neutrofílica com um núcleo circular escuro ou com forma irregular. Esta região caudal 

do tecido da próstata mostra uma estrutura semelhante no animal imaturo previamente descrito. 

No adulto, ambos os tipos de glândulas contêm secreções eosinófi las (BONNER et al., 1972). 
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3.3.2.7 Glândulas Bulbouretrais

O tecido bulbouretral não é abundante no chimpanzé, consistindo de alvéolos espalhados 

e ductos; esse tecido não é organizado e bem defi nido, mostra uma glândula encapsulada, mas 

embutida no tecido conjuntivo frouxo e no músculo que envolve a porção anterior da uretra.

Em chimpanzés imaturos, o tecido glandular é composto por vários lóbulos pequenos que 

contêm agrupamentos de glândulas revestidas por um tipo de epitélio mucoso. Os núcleos das 

células epiteliais são arredondados e estão localizados na lâmina basal; o citoplasma mostra 

uma coloração clara. Os ductos coletores apresentam-se grandes e são revestidos por um 

epitélio cubóide ou pseudo-estratifi cado e estão associados com as glândulas. O citoplasma 

deste epitélio é neutrofílico e os núcleos são arredondados. São vistos outros túbulos nos quais 

o epitélio é colunar alto com núcleos alongados e o citoplasma acidofílico. 

Os ductos das glândulas bulbouretrais são constituídos por epitélio pseudo-estratifi cado, 

semelhante àquele que reveste a uretra. Divertículos, semelhantes às glândulas de Littré, 

estão associados com os ductos bulbouretrais e com a uretra membranosa, na qual os ductos 

bulbouretrais se abrem, como no Homem.

3.3.2.8 Pênis

O pênis do chimpanzé, segundo Bonner et al. (1972), mostra várias diferenças em relação 

ao macho humano. Apresenta uma forma longa e delgada, normalmente se afi lando na porção 

caudal. O prepúcio não cobre o pênis completamente. A porção caudal é ligeiramente ampliada, 

mas, como foi notado em trabalhos prévios, não existem evidências externas de glande. A 

ausência da glande do pênis foi microscopicamente confi rmada durante este estudo. Todos os 

outros antropóides e o Homem possuem uma glande peniana. As glândulas de Tyson estão 

também ausentes. Um pequeno osso peniano, com 6mm de comprimento e 1mm de diâmetro, 

repousa na direção dorsal, em cima da uretra, e se estende da extremidade distal do corpo 

cavernoso, para a extremidade cranial do pênis. Outros antropóides possuem um osso peniano, 

mas não o Homem. O corpo cavernoso, situado no sentido dorsal, se estende do osso peniano 
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ao diafragma urogenital. O corpo cavernoso exibe um formato cilíndrico de tecido erétil que 

progressivamente aumenta em diâmetro em direção à base do pênis e, ao contrário do Homem, 

é dividido por um septo longitudinal.  

Bonner et al. (1972) observaram extremidade proximal, o corpo cavernoso do chimpanzé 

é dividido em duas metades divergentes que são amplamente planas e profundas, e se situam 

em cada uma das laterais do corpo esponjoso. Estas prolongações do corpo cavernoso terminam 

quando elas alcançam o diafragma urogenital. Esses mesmos autores acrescentam que no ápice 

do pênis, vasos sangüíneos envolvem a uretra e, no sentido proximal, tornam-se mais extensos e 

delgados, diferenciando-se em vilosidades do corpo esponjoso, tornando-se escassos no sentido 

dorsal; as vilosidades são concentradas no sentido lateral e ventral, envolvendo toda a uretra. 

De acordo com Russel et al. (1990), nos chimpanzés e bonobos (Pan paniscus), falta uma 

verdadeira glande peniana, o corpo cavernoso e o prepúcio são as únicas duas características 

comuns do pênis dos primatas. Embora seja declarado que o chimpanzé compartilha 98,4% 

de seu material genético (DNA semelhante) com os humanos, está obscuro ainda “o porquê 

de os chimpanzés e bonobos não terem uma glande peniana bulbosa enquanto os macacos 

rhesus e babuínos têm uma glande peniana distinta”. É igualmente obscuro “o porquê de o 

chimpanzé compartilhar tanto o DNA com humanos e ainda ter um único corpo cavernoso”. 

Em contraste com o chimpanzé, os humanos, os macacos rhesus e os babuínos têm pares de 

corpos cavernosos.

Outras estruturas encontradas no pênis de primatas incluem: espículas da glande do 

pênis; adornos especiais, como faixas coloridas que cercam o orifício uretral externo; glandes 

diferenciadas do prepúcio (nos Tamarins sp); prepúcio suavemente colorido (nos Cercopithecus 

sp, Mandrillus sp, Papio sp e Pongo sp); papilas córneas (nos chimpanzés e babuínos); 

curvaturas penianas distintas; e frênulo proeminente. Os estudos sugerem que a evolução destas 

morfologias penianas complexas fosse infl uenciada pela escolha das fêmeas, e que a morfologia 

peniana (especialmente as espículas) pudessem contribuir com a melhoria da competição do 

esperma (RUSSEL et al., 1990).
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3.4 ASPECTOS DA BIOLOGIA DOS PRIMATAS NEOTROPICAIS 

Rylands; Mittermeier e Rodríguez-Luna (1997) realizaram uma abordagem detalhada 

com relação à conservação e distribuição geográfi ca dos primatas neotropicais, e revelaram que 

19% dos gêneros, 34% das espécies e 35% das subespécies estão ameaçadas. 

A Amazônia e a Mata Atlântica brasileira é rica em espécimes de primatas do novo mundo 

(16 gêneros e 76 espécies) que se distribuem na região neotropical da América Central e do Sul. 

(SÁ, 1999)

Os primatas são divididos em duas subordens, uma a Prosimii e a outra Anthropoidea. Esta 

última é subdividida em duas infraordens: Platyrrhini e Catarrhini (NOWAK, 1991; ROWE, 

1996). Uma das diferenças morfológicas entre os platirrinos (macacos do novo mundo) e os 

catarrinos (macacos do velho mundo, grandes macacos e o Homem) é a presença de nariz 

achatado com narinas ovais direcionadas lateralmente nos primeiros (RICHTER et al., 1984). Os 

platirrinos envolvem as famílias Callitrichidae e Cebidae, que formam a superfamília Ceboidea 

(ROWE, 1996). A tabela 1 mostra o Cebus apella (Família Cebidae) no Reino Animal. 

A família Callitrichidae compreende quatro gêneros e vinte e seis espécies, os gêneros 

Callimico sp, Callithrix sp, Saguinus sp e Leontopithecus sp. Nesta família, as espécies Callithrix 

sp fl aviceps sp, Callithrix aurita, Saguinus oedipus, Leontopithecus rosalia, Leontopithecus 

chrysomelas e Leontopithecus caissara são consideradas como em perigo crítico (GROVES, 

1993). 

A família Cebidae subdividide-se em seis subfamílias, 11 gêneros e 58 espécies. Assim, 

a subfamília Aotinae compreende apenas o gênero Aotus sp, a subfamília Cebinae, os gêneros 

Cebus sp e Saimiri sp; a Callicebinae, o gênero Callicebus sp, a Alouattinae, o gênero Alouatta 

sp; a Atelinae, os gêneros Ateles sp, Lagothrix sp e Brachyteles sp, e por último, a subfamília 

Pitheciinae, os gêneros Pithecia sp, Chiropotes sp e Cacajao sp (GROVES, 1993). Somando 

os gêneros e espécies consideradas por Groves (1993), totalizam-se 15 gêneros e 84 espécies 

de primatas neotropicais. Em classifi cação mais recente, entretanto, se aceita que os platirrinos 

compreendam 16 gêneros, 98 espécies e 202 subespécies (RYLANDS; MITTERMEIER; 

RODRÍGUEZ-LUNA, 1997). As espécies ameaçadas são: Saimiri oerstedi, Callicebus sp, 
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Categoria Taxa Descrição

Reino Animalia Animais: Sistemas multicelulares que se 
nutrem por ingestão.

Sub-reino Eumetazoa Animais com corpo integrado por dois ou mais 
lados simétricos.

Ramo Bilatéria Corpo com simetria bilateral com respeito ao 
plano sagital.

Filo Chordata Cordados: Animais com medula espinhal

Subfi lo Vertebrata Vertebrados: Cordados com coluna vertebral.

Superclasse Gnathostomata Vertebrados com mandíbulas.

Classe Mammalia Mamíferos: Possuem pêlos sobre a pele.

Subclasse Eutheria Mamíferos placentários

Ordem Primatas Primatas

Subordem Anthropoidea Antropóides

Infra-ordem Platyrrhini Macacos americanos

Superfamília Ceboidea Macacos americanos

Família Cebidae Macacos americanos

Subfamília Cebinae Macaco-prego e Saimiris

Gênero Cebus Capuchinhos

Espécie Cebus apella Macaco-prego

Tabela 1 - O Cebus apella no Reino Animal. Adaptado de http://animaldiversity.ummz.umich.edu/site/accounts/
classifi cation.
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Cebus xanthosternos, Alouatta coibensis, Ateles marginatus, Lagothrix fl avicauda, Brachyteles 

arachnoides e Brachyteles hypoxanthus. Esta listagem foi realizada de acordo com o sistema 

Mace-Lande de categorias para as espécies ameaçadas de extinção, adotado pela “World 

Conservation Union” (1994), (RYLANDS; MITTERMEIER; RODRÍGUEZ-LUNA, 1997).

3.4.1 Aspectos da Biologia dos Cebídeos 

Os cebídeos formam um grupo diversifi cado de primatas neotropicais, o que torna difícil 

a generalização (ROWE, 1996). São primatas de porte médio a grande, com massa corporal 

superior a 1kg, com cauda preênsil em alguns gêneros, como Ateles sp, Brachyteles sp, 

Lagothrix sp e Alouatta sp. A fórmula dentária é: (I 2/2, C 1/1, P 3/3, M 3/3) x 2 = 36 (NOWAK, 

1991; ROWE, 1996). Na subfamília Callicebinae, à qual pertence o macaco-sauá (Callicebus 

personatus), os animais são diurnos, arborícolas e monogâmicos e sua massa corporal varia de 

510g a 730g (ROWE, 1996). A dieta baseia-se em frutas, folhas, insetos e outros invertebrados, 

pequenos vertebrados e ovos. Formam grupos sociais de dois a sete indivíduos, constituídos 

pelos pais e seus fi lhotes, e o macho auxilia nos cuidados com a prole (NOWAK, 1991). Dados 

referentes à reprodução da espécie Cebus cupreus incluem gestação simples com duração de 

124 a 136 dias, intervalo entre partos variando de 318 ± 217 dias, com o mínimo de 136 dias. A 

independência do fi lhote ocorre aos dois meses de idade e é importante o contato entre o macho 

dominante e o fi lhote (JANTSCHKE et al., 1995).

Os macacos-prego e micos-de-cheiro pertencem á mesma subfamília Cebinae. Os 

primeiros têm massa corporal de 1,1kg a 3,3kg e os últimos de 0,75kg a 1,1kg, e habitam 

fl orestas primárias e secundárias. A dieta consiste de frutas, sementes, fl ores, pequenos 

vertebrados, insetos, aracnídeos e ovos. Formam grupos sociais, muitas vezes numerosos, com 

até 30 indivíduos, cuja composição é variável com relação ao número de machos e fêmeas 

(NOWAK, 1991).

A literatura disponível sobre a história natural do gênero Pithecia sp é limitada (LEHNER, 

1984). A massa corpórea relatada para a espécie Pithecia monachus varia de 1,3kg a 2,5kg 

nas fêmeas e, de 2,5kg a 3,1kg nos machos. Habitam fl orestas primárias úmidas e áreas de 
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várzea. Formam grupos sociais de dois a seis indivíduos e são monogâmicos (ROWE, 1996). 

A dieta é formada por frutas, sementes, folhas, fl ores, mel, pequenos mamíferos (camundongos 

e morcegos) e pequenos pássaros (NOWAK, 1991). A independência do fi lhote de Pithecia sp 

ocorre ao redor dos 6 meses de idade; estima-se que o ciclo ovariano é de 18 dias e a gestação 

é simples e de 150 dias (NOWAK, 1991).

Os bugios (Alouatta sp) apresentam massa corpórea de 4kg a 10kg, habitam em fl orestas 

tropicais e secundárias. A dieta é composta de folhas, frutos e fl ores. Formam grupos de 10 

a 20 indivíduos. O ciclo ovariano da espécie Aloutta palliata é em torno de 13 a 24 dias, a 

gestação, geralmente, é simples e apresenta duração de 180 a 194 dias. O desmame ocorre aos 

10 meses e a maturidade sexual aos 3 ou 4 anos, nas fêmeas, e aos 5 anos, nos machos. Relata-se 

longevidade de, aproximadamente, 16 anos, em cativeiro (NOWAK, 1991).

Os macacos-aranha (Ateles sp) apresentam massa corpórea ao redor de 8kg e formam 

grupos numerosos. A dieta se caracteriza por frutas, castanhas, sementes, brotos, folhas, fl ores, 

insetos, aracnídeos e ovos. Não apresentam estação regular de reprodução, sendo o ciclo 

ovariano variável de 24 a 27 dias, com a gestação simples de, aproximadamente, 226 a 232 

dias, e intervalo entre partos de 34,5 meses (NOWAK, 1991).

A maturidade sexual ocorre aos cinco anos nos machos e quatro anos nas fêmeas, e podem 

apresentar longevidade de até 33 anos, em cativeiro (NOWAK, 1991).

A aquisição de primatas não humanos provenientes da natureza e/ou de outro país 

implica quarentena. Neste sentido, Roberts Jr. (1995) apontou os cuidados necessários com 

a quarentena das pessoas; Weber et al. (1999) relataram os procedimentos com relação aos 

animais; e Mootnick e Ostrowski (1999) descreveram os principais procedimentos utilizados, 

recomendados e exigidos pelo Centro Americano de Controle de Doenças (CACD) nas 

instituições que importam primatas não humanos. 

Segundo Potkay (1992), o cativeiro e confi namento de platirrinos de vida livre implica 

alterações da dieta, temperatura e umidade ambiental, perda de grupos sociais e exposição 

a outras espécies animais e agentes infecto-parasitários diferentes. Assim, esta nova situação 

predispõe ao aparecimento de doenças decorrentes do estresse, da má-adaptação e da exposição 

a novos agentes virais, bacterianos, fúngicos e parasitários. Diversos autores descrevem 
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numerosas doenças infecto-parasitárias que podem acometer os primatas não humanos recém 

capturados e/ou nascidos e mantidos no cativeiro. Dentre os pesquisadores, podem-se citar 

Diniz e Costa (1995); Epiphanio (1997); Gibson (1998); Gozalo e Montoya (1991a); Mansfi eld 

e King (1998); Migaki (1986); Potkay (1992); Scott (1992) e Toft e Eberhard (1998).

Apesar do aumento do conhecimento humano nas diversas áreas de estudos que envolvem 

primatas neotropicais, deve-se lembrar que a proximidade fi logenética entre os primatas 

também propicia a transmissão de doenças entre as espécies. As principais zoonoses foram 

revisadas por Adams; Muchmore e Richardson, (1995); Ott-Joslin (1993) e Roberts Jr. (1995), 

além de outras potencialmente perigosas para o Homem, assim como as medidas profi láticas, 

educativas e administrativas que devem ser aplicadas neste contexto. Dubois (1996), por outro 

lado, apresenta algumas zoonoses virais e parasitárias transmitidas por platirrinos e relatadas 

no Brasil.   

Com o intuito de normatizar a aquisição, os cuidados e a utilização experimental destes 

primatas, o comitê da Sociedade de Primatologia Internacional formulou um Guia Internacional 

de Aquisição, Cuidados e Reprodução de Primatas Não Humanos (INTERNATIONAL 

GUIDELINES FOR THE ACQUISITION, CARE AND BREEDING OF NONHUMAN 

PRIMATES, 1989/1993). Com o objetivo de garantir animais saudáveis e minimizar os fatores 

que possam interferir nos resultados científi cos planejados, o grupo europeu de trabalho com 

animais de laboratório compilou recomendações para monitorar a saúde destes animais em 

cativeiro (WEBER et al., 1999). 

3.4.1.1 Aspectos da Biologia do Macaco-prego (Cebus apella Linnaeus, 1758)

Os primatas apresentam grande semelhança com o Homem nos aspectos anatômicos, 

fi siológicos e etiológicos. O estudo das espécies do Cebus sp está cada vez maior pelo interesse 

em preservar as espécies porque o habitat destes animais está cada vez mais destruído. 

(AURICCHIO, 1995). 

Dentre as quatro espécies representantes do gênero Cebus (Cebus apella, Cebus capucinus, 

Cebus albifrons e Cebus nigrivittatus) o Cebus apella foi eleito para desenvolver esta pesquisa, 
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para um conhecimento mais detalhado da organização anatômica dos órgãos genitais masculinos 

na espécie. Segundo Hershkovitz (1949), existem dois grupos fenotípicos distintos entre estas 

espécies, diferenciados principalmente pela presença ou ausência de tufos de pêlos na região 

frontal da cabeça. O Cebus apella é o único representante do grupo com tufos, existindo cerca 

de dez subespécies no Brasil (AURICCHIO, 1995). É importante para a pesquisa por ter um 

espécime grande, geografi camente bem distribuído no Brasil, desde a Amazônia até a Mata 

Atlântica (AURICCHIO, 1995).

O Cebus apella pertence ao fi lo Chordata, classe Mammalia, ordem Primates, família 

Cebidae e gênero Cebus sp (OPPENHEIMER, 1968). Apresenta grande capacidade de adaptação 

e sobrevive em diferentes tipos de ambientes. Habita principalmente as fl orestas tropicais, onde 

se encontra a maior diversidade animal e vegetal do mundo, além de ser geneticamente próximo 

ao Homem (FREESE; OPPENHEIMER, 1981; MITTERMEIER; COIMBRA FILHO, 1977).

O Cebus sp é um primata que se caracteriza por ser de tamanho médio (5kg a 6kg de 

massa corporal), e os machos excedem as fêmeas em 1kg a 2kg, exibem pêlos pretos ou de 

cor castanha de vários matizes, embora o mais comum seja o castanho escuro. Os membros 

pélvicos são um pouco mais longos do que os torácicos, os dedos são de tamanho médio e 

moderadamente diferenciados. O terço distal da cauda é mais enrolado do que o restante, 

denotando razoável preensibilidade. Estes animais são onívoros e a maior parte de sua dieta 

é constituída de frutos, fl ores, insetos e pequenos vertebrados (FREESE; OPPENHEIMER, 

1981; MITTERMEIR; COIMBRA FILHO, 1977). 

3.4.1.1.1 Comportamento sexual 

Essa espécie vive em grupos e cada um desses grupos pode ser composto, em média, por 

até 30 indivíduos (FLEAGLE, 1988), onde estão organizados em um sistema hierárquico no 

qual, basicamente, quanto maior e mais velho for o animal, mais alta a sua posição no “ranking” 

do grupo. A liderança é exercida, geralmente, por um macho adulto e às vezes por dois. Dentro 

da comunidade existem sinalizações que demonstram e reafi rmam as posições dos indivíduos, 

como o “grooming” ou catação, que nada mais é que o ato de proceder a uma limpeza do 
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pelame de outro animal. Quanto mais “alta” a posição de um indivíduo dentro do grupo, menos 

ele exercerá esta função, recebendo-a dos animais em posição hierárquica inferior. Assim é 

também entre as fêmeas, e, neste caso, esta atitude é também observada entre mães e fi lhotes 

como parte dos cuidados maternais (FREESE; OPPENHEIMER, 1981). Outra sinalização é 

a cópula sem ejaculação, que pode ocorrer entre membros do mesmo sexo ou do sexo oposto 

(FREESE; OPPENHEIMER, 1981). 

Esta relação de dominância é encontrada nos macacos Cebus apella, nos quais foram 

descritos importantes efeitos sobre o comportamento sexual e até mesmo sobre a fertilidade 

(SAPOLSKY; KREY, 1988). Entre estes efeitos encontrados a indução de ciclos ovarianos 

irregulares ou anovulatórios, a diminuição da fertilidade de machos e a alteração de 

comportamento sexual provocados por um estado de “stress” crônico resultante da pressão 

social exercida, pelos dominantes, sobre os indivíduos subordinados (SAPOLSKY; KREY, 

1988).

A maturidade sexual pode ser estimada pelo estágio de erupção dos dentes caninos 

defi nitivos, pelo aspecto e desenvolvimento dos tufos de pêlo na cabeça, característica da espécie, 

e pelo seu peso, aproximadamente 2,5kg para os machos e de 1,8kg para as fêmeas (NAGLE; 

DENARI, 1982b). Alguns autores estimam que as fêmeas atinjam a maturidade sexual com 

aproximadamente 4 anos de idade, e os machos em torno de 5 anos (OPPENHEIMER, 1968). 

Podem se reproduzir até os 25 anos e chegar aos 44 anos em cativeiro (AURICCHIO, 1995). 

Os órgãos genitais dos machos são compostos por dois testículos escrotais, um par de 

glândulas vesiculares, uma próstata, um par de glândulas bulbouretrais (GUIMARÃES, 1999; 

HILL, 1960), um pênis, que contém um vestígio de osso peniano, característica típica de 

alguns mamíferos (NAPIER; NAPIER, 1986), e uma glande muito desenvolvida, com formato 

semelhante a uma cabeça de prego, de onde foi retirado o seu nome popular “macaco-prego”.

No chimpanzé, também primata do velho mundo, Bonner et al. (1972) citam que a 

puberdade se inicia por volta do sétimo ano de vida e a maturidade sexual depende do contato 

com fêmeas sexualmente maduras. O animal é considerado um bom reprodutor aos onze anos 

de idade. A maturidade sexual não se limita à produção viável de esperma, mas também inclui 

ser profi ciente o bastante em atividades reprodutivas, a fi m de que seja útil em programas 
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reprodutivos. O período da adolescência em que se inicia a puberdade é bastante constante e o 

término do mesmo é defi nido quando o animal atinge completo crescimento somático. 

As características sexuais secundárias são, às vezes, insignifi cantes ou difíceis de ser 

reconhecidas em um chimpanzé macho. Uma percepção melhor do grau de maturidade deste 

pode ser obtida por meio da observação de outros parâmetros. Valores em ganho de peso são 

bastante relevantes. Um adolescente é reconhecido por ondas de crescimento. Se os registros 

dessas ondas forem disponíveis, esses ganhos de massa corporal serão notoriamente menos 

dramáticos por volta dos 40kg a 50kg de peso corpóreo, e as variações deverão ser atribuídas 

às características individuais (temperamento, exercícios, alimentação, etc) dos animais em 

questão. Os 50kg de massa corporal correspondem a uma média e o completo desenvolvimento 

é conseguido 10kg acima ou abaixo dessa média. Se a massa ao nascimento for disponível, esse 

parâmetro, multiplicado por 24, estima qual será a massa do animal na maturidade (BONNER 

et al., 1972). Outro fator benéfi co à determinação da maturidade masculina (reservada, no 

entanto, a indivíduos com experiência com chimpanzés) seria a avaliação do comportamento e 

da disposição do animal. O adulto macho, na maioria das vezes, demonstra pouca tendência às 

brincadeiras inúteis protagonizadas por machos jovens. Ao contrário, ele assume uma postura 

séria e indiferente às pessoas e atividades em geral que o rodeiam. Caracteriza-se como um 

animal solitário e, caso seja diretamente perturbado, apresenta comportamento agressivo e 

fugaz, como cita Bonner et al. (1972). O mesmo autor relata que a maturidade sexual no macho 

pode ocorrer logo no início da adolescência. Pode não ser percebido por um período de tempo 

considerável após o intervalo normal correspondente à adolescência. Esse é um período variável 

e imprevisível, comandado pela exposição, pelo contato sexual e social a que estão submetidos 

os macacos. Por ser privado da habilidade de aprender por meio da fala, o macaco adolescente 

deve literalmente ser ensinado a se reproduzir. Tais ensinamentos ocorrem por observação de 

membros adultos em atuação frente ao seu grupo, fi xando-os através da imitação e instinto. Em 

situação de laboratório, a maturidade sexual dependerá do contato que os machos terão com 

fêmeas receptivas. Brincadeiras sexuais e certas atividades sexuais, freqüentemente praticadas 

por um chimpanzé pré-adolescente ou adolescente, não devem ser confundidas com atividades 

sexuais reprodutivas efetuadas por animais adultos. Em cativeiro, algumas fêmeas maduras 
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têm características ideais para o cruzamento com machos inexperientes. São, assim, designadas 

como boas “treinadoras” para machos inexperientes: são bastante receptivas e se requisitar 

do macho para que haja sucesso na cópula. Por muitos meses, as atitudes dos machos são 

pouco refi nadas e seus avanços são desajeitados, impulsivos e não padronizados. Às vezes, são 

necessárias diversas exposições até que o macho se apresente capaz de proceder adequadamente 

com a maioria das fêmeas e, por isso, se apresente útil em programas de reprodução.

Sabe-se que a maioria dos machos desenvolverá atividades reprodutivas previsíveis 

e necessárias, mas as peculiaridades desenvolver-se-ão individualmente em seus próprios 

padrões. Conhecer detalhadamente cada indivíduo e suas possibilidades reprodutivas é um 

ponto cardeal para um bem sucedido pareamento entre macho e fêmea de chimpanzé. Algumas 

características são extremas em relação ao comportamento dos machos frente às fêmeas, o que 

torna quase impossíveis determinados pareamentos. Colocar uma fêmea tímida e retraída perto 

de um macho agressivo e dominador provavelmente resultaria em nada ou algum dos dois sairia 

ferido da situação (BONNER et al., 1972).

Segundo Janson (1984), os macacos Cebus apella machos dominantes não têm apenas 

maior sucesso em cópulas que os subordinados, mas têm também sucesso mais consistente 

entre as fêmeas. Cada fêmea no ciclo ovariano copula com o macho dominante de uma a quatro 

vezes por ciclo, enquanto todos os machos combinados alcançam de zero a sete copulações por 

ciclo ovariano. Esse padrão pode ocorrer porque a fêmea no ciclo ovariano tenta completar um 

maior número de copulações com o macho dominante, mas tem preferências individuais para 

solicitar subordinados (JANSON, 1984). 

A masturbação é um ato comum entre os macacos adolescentes e, às vezes, os machos 

adultos mantêm este hábito em isolamento. O ato é procedido com a mão, os pés ou algum 

objeto inanimado e pode se tornar um hábito caso a ejaculação seja facilmente alcançada. A 

masturbação é um substituto ao ato sexual e geralmente desaparece após o animal ter acesso a 

indivíduos do sexo oposto. Caso seja permitida a perpetuação desse hábito por longos períodos 

de tempo, podem ocorrer sérias alterações no padrão reprodutivo do animal (BONNER et al., 

1972).

O chimpanzé macho sexualmente maduro deve ser cuidadosamente assistido, conforme 
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descreve Bonner et al. (1972), a fi m de se garantir uma longa vida útil reprodutiva. O macho 

adulto maduro pode desenvolver costumes muito ruins e se tornar não manejável caso não 

seja trabalhado adequadamente. Sem assistência apropriada, o animal passa a apresentar 

comportamento agressivo, tentando sobrepujar-se aos outros, mostrando superioridade, e o 

desinteresse e a restrição podem torná-lo inútil à reprodução.

3.4.1.1.2 Comportamento copulatório  

Janson (1984) relata que, no Cebus apella, as cópulas do macho dominante ocorrem na 

maioria no período peri-ovulatório, enquanto que os machos subordinados copulam apenas no 

início e no fi m desse período. Assim, o macho dominante provavelmente copula com maior 

freqüência próximo à ovulação, enquanto que os machos subordinados estão limitados a períodos 

de menor fertilidade. O macho dominante muda sua forma de resposta, normalmente impassível, 

ao molestamento de uma fêmea e a procura. Após uma perseguição de aproximadamente 5m a 

30m, ela pára 10m ou mais na frente dele e adota uma de duas posturas. A fêmea pode encarar 

o macho e olhar para ele com uma mímica engraçada, enquanto estende suas coxas na direção 

dele. Essa postura frontal pode ser dada sem uma perseguição precedente, ocasião em que o 

macho se aproxima da fêmea e inspeciona sua área genital, tocando em algum ponto na parte 

inferior de seu abdômen. A fêmea pode também se virar para a direção oposta à do macho com 

sua anca direcionada para ele e seu rosto olhando para trás na direção do macho sobre seu 

ombro; uma postura similar ocorre nos primatas catarrhine do Velho Mundo.

Na cópula do Cebus apella, segundo Janson (1984), o macho dominante pode correr 

rapidamente para a fêmea e montar ou, ao invés, aproximar-se dela lentamente até que ela esteja 

a menos de 2m de distância, freqüentemente fazendo mímicas, ponto em que a fêmea apresenta 

sua anca e o macho monta. Durante as copulações, um ou outro parceiro (provavelmente a 

fêmea, mas é difícil ter certeza) freqüentemente faz uma vocalização, parecida com guinchar, 

repetindo-a várias vezes.

O comportamento pós-cópula da fêmea é distinto e prolongado. Depois que o macho 

dominante desmonta, ele pode, ou não, sair correndo para uma distância de vários metros, 
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mas nesse caso ele se detém e permite que a fêmea se aproxime dele. Ela então monta no 

macho, apertando-o em volta da cintura com os braços e montando em suas costas, ele se 

senta ou rasteja inclinado para frente. Ela pode permanecer nesta postura por um período de 

20s a 5min, às vezes movimentando sua região abdominal para frente e para trás nas costas 

do macho durante uma parte desse período. Freqüentemente no fi m dessa “montada reversa”, 

o macho dominante se vira lentamente, forçando a fêmea a se recolocar a seu lado. Enquanto 

se encaram, ambos gesticulam, olham diretamente um para o outro, e tocam a pele do outro 

no peito. Essas montadas reversas podem ocorrer várias vezes, intercaladas com perseguições 

de um lado para o outro, ou períodos nos quais o macho evita a fêmea. Finalmente, após o 

macho dominante não mais se aproximar da fêmea, nem permanecer estacionário durante sua 

aproximação, ambos geralmente voltam para o grupo, que pode ter se movido agora cerca de 

100m de distância do casal (JANSON, 1984). O mesmo autor ainda descreve que no macaco 

Cebus apella, as copulações envolvendo o macho subordinado são muito menos complexas 

do que aquelas com o macho dominante. O número de comportamentos sexuais iniciados pela 

fêmea é signifi cantemente menor quando a fêmea copula com um macho subordinado do que 

o dominante. Uma fêmea geralmente solicita um subordinado sem perseguição extensiva, 

simplesmente direcionando um gesto para ele, que então corre rapidamente para cima, monta, 

se movimenta por alguns segundos ou minuto, e parte logo depois de desmontar.

A duração da cópula é mais longa nos machos dominantes que nos machos subordinados, 

uma vez que os machos subordinados passam muito menos tempo interagindo com a fêmea por 

copulação do que o macho dominante (JANSON, 1984).

Guimarães, Oliveira e Barnabe (2003) estudaram a mudança sazonal do volume dos 

testículos de macaco Cebus apella em cativeiro e avaliaram sua correlação temporal com a época 

do nascimento como uma indicação indireta da variação na fertilidade do macho. Citam que 

existem algumas espécies de primatas não-humanos, cujo modelo de reprodução praticamente 

independe do meio ambiente, como é o caso dos gorilas e chimpanzés. Observaram que existem 

épocas do ano (época de seca) em que ocorrem picos de nascimentos nos macacos Cebus 

apella, seja nos que vivem em liberdade, seja naqueles mantidos em cativeiro (maio-junho no 

hemisfério sul).
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4 MATERIAL E MÉTODO

Para o desenvolvimento da presente pesquisa, foi utilizado o macaco-prego (Cebus 

apella Linnaeus, 1758) - (Figura 2) -, uma das quatro espécies do gênero Cebus (BROWN; 

COLLILAS, 1983). Foram usados seis espécimes machos, adultos, com aproximadamente sete 

anos de idade. Dois animais foram destinados aos estudos macroscópicos, dois para preparações 

e estudos histológicos, e dois para estudos de microscopia eletrônica de varredura. Os animais 

originaram-se do acervo de pesquisas do laboratório de Anatomia Humana da Universidade de 

Patos de Minas – UNIPAM, tendo sido encaminhados àquela Instituição pelo IBAMA de Minas 

Gerais. 

A idade dos animais foi estimada levando-se em conta as características da sua dentição 

(erupção dos dentes caninos), conforme critérios propostos por Nagle e Denari (1982a), assim 

como o desenvolvimento de caracteres sexuais secundários, como: massa muscular, aspectos do 

topete, volume testicular e agressividade (IZAWA, 1980). Os animais foram mantidos em recintos 

individuais, medindo 1,5m x 1,5m x 1,5m, para evitar possível interferência da dominância de 

um indivíduo sobre o companheiro. O efeito da dominância sobre o comportamento sexual e 

a fertilidade foi demonstrado em babuínos (Papio anubis), nos trabalhos de Sapolsky e Krey 

(1988).

A alimentação oferecida aos animais foi a de rotina da Fundação Parque Zoológico de 

Varginha - MG, e sua composição está descrita na Tabela 2.

 

Figura 2 - Macaco-prego (Cebus apella, Linnaeus, 1758)
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Tabela 2 – Composição da alimentação de Cebus apella 

ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE

Banana 200g

Laranja 60g

Mamão 20g

Milho verde 40g

Amendoim 20g

Carne de Frango 50g

Batata doce 60g

Repolho 60g

Ovo cozido ¼ unidade
Angu composto (fubá + farinha de carne bovina + farinha de osso 
+ sal) 40g

Fonte: Fornecida diariamente pelo Setor de Nutrição da Fundação Parque Zoológico de Varginha – Minas Gerais – 2003
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4.1 PREPARAÇÃO DO MATERIAL PARA ESTUDO

Os animais foram eutanaziados conforme os princípios éticos na utilização de animais 

para fi ns de Pesquisa, Didática e Clínica (Adaptado pelos termos do Colégio Brasileiro de 

Experimentação Animal – COBEAS). 

O processo envolveu a aplicação de uma superdose de anestésico injetável. Em seguida, 

os animais foram cuidadosamente depilados, com lâmina de barbear. A preparação das peças 

anatômicas para estudo e descrição macroscópica seguiu a metodologia usual para preparação 

de material anatômico. 

Para a realização da eutanásia foi utilizado, como protocolo anestésico, o Cloridrato de 

quetamina® na dose de 15mg/kg, por via intramuscular; 10 minutos após, foi aplicado Tiopental 

sódico®, na dose de 60mg/kg, por via intravenosa e, a seguir, 10ml de Cloreto de potássio® 10%, 

por via intravenosa, completando assim a eutanásia.  

4.1.1 Estudo Macroscópico

Os animais destinados ao estudo da anatomia macroscópica foram perfundidos, em 

temperatura de 30oC, com solução de cloreto de sódio a 0,9%, acrescida de trinta gotas de 

heparina por litro de solução, para a lavagem e retirada máxima do sangue residual nos vasos 

e tecidos. Para tanto, utilizou-se um equipo de soro e a artéria femoral como via, introduzindo-

se uma cânula metálica, de calibre compatível, na veia satélite (homônima), para a drenagem. 

Após a lavagem satisfatória do sistema cardiovascular, pelo método supracitado, os espécimes 

foram submetidos à perfusão com solução de formalina a 10%, acrescida de pequena quantidade 

de glicerina, objetivando a sua fi xação, bem como facilitar a dissecação. Em seguida, foram 

submersos em uma solução semelhante à descrita acima, onde foram mantidos até a sua 

dissecação. Este procedimento permitiu que o material de estudo permanecesse conservado, 

sem o comprometimento de quaisquer de suas partes. 

Para a remoção dos órgãos genitais – vale reafi rmar que a área a ser abordada havia 

sido previamente depilada – foi afastada a pele das regiões abdominal caudal, inguinal e 
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perineal, bem como da face medial das coxas e escroto. Após o afastamento da pele e camadas 

subjacentes, com a exposição dos testículos e funículos espermáticos, com o uso de bisturi, e 

após transposição dos músculos isquiocavernosos, seccionaram-se os pilares do pênis, bem 

junto à sua fi xação aos ossos ísquios, desfazendo-se assim a inserção da raiz do pênis. A seguir, 

foram desfeitas as inserções dos músculos retos do abdômen, com a abertura dos canais vaginais 

(inguinais). Ato contínuo, utilizando-se o bisturi, mediante incisão mediana, afastou-se a sínfi se 

pélvica, obtendo-se, desta feita, a exposição completa dos órgãos genitais intra-pélvicos. Após 

as observações, acompanhadas de registros fotográfi cos e esquemas, alusivos à topografi a, 

bem como da sintopia, dos órgãos genitais intra-pélvicos, com o uso de uma tesoura pequena, 

procedeu-se o divulsionamento dos tecidos adjacentes, com a conseqüente individualização dos 

órgãos genitais, até a  completa remoção do conjunto, sem perda da sua continuidade com os 

órgãos genitais extra-pélvicos.

Os conjuntos completos dos órgãos genitais (Figura 3),  obtidos pelo método acima descrito, 

foram cuidadosamente dissecados, mediante técnicas e instrumentos usuais de dissecação e, 

quando necessário, com o auxílio de lupa, aumento 10X. Os registros fotográfi cos, de todas as 

etapas, foram feitos com uma câmara Nikon®, com lente macro 100mm. Desenhos esquemáticos 

complementares foram realizados, visando à elucidação de detalhes eventualmente não captados 

pelas fotografi as. O escroto, os testículos e seus envoltórios, assim como o epidídimo, ducto 

deferente, pênis e glândulas genitais acessórias, foram criteriosamente dissecados e descritos 

em dois dos animais estudados. 

Para a descrição dos resultados da presente pesquisa, adotou-se a nomenclatura destinada 

aos mamíferos quadrúpedes, proposta pelo “International Committee on Veterinary Gross 

Anatomical Nomenclature” (1994).

4.2 MICROSCOPIA DE LUZ

Para a realização das observações na microscopia de luz foram utilizados dois espécimes, 

os quais, após a lavagem com solução salina adequada, com o mesmo procedimento anterior de 

perfusão, foram igualmente perfundidos com solução fi xadora específi ca para os procedimentos 
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Figura 3 - Visualização da dissecação dos órgãos genitais masculinos 
do macaco-prego (Cebus apella).

I - Vista panorâmica, em tamanho normal, dos órgãos 
genitais.
 
II - Glândulas vesiculares, próstata, ductos deferentes, uretra 
membranosa e glândulas bulbouretrais (parcial).

 III - Funículo espermático, com membrana serosa envoltória, 
de formato achatado que lhe dá uma aparência laminar. 

IV - Pênis, testículos e escroto (bolsa cutânea com o respectivo 
septo escrotal). 

V - Pênis, bulbo peniano, prepúcio (P) e glande em formato 
de uma cabeça de prego (G).

VI - Testículos, com evidência do funículo espermático.

II

III

IV

V

VI

GG
PP

I
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histológicos. 

Uma vez fi xados, foram colhidos fragmentos representativos de todos os órgãos genitais, a 

saber: escroto, testículo, epidídimo, ducto deferente, uretra prostática, uretra membranosa, uretra 

peniana, pênis e glande, glândulas genitais acessórias (glândula vesicular, próstata e glândula 

bulbouretral), bem como do bulbo do pênis, os quais foram submetidos aos procedimentos de 

rotina para montagem de lâminas histológicas.

4.3 FIXAÇÃO

A análise histológica de cada uma das amostras dos órgãos genitais contemplou a seleção 

de um fi xador adequado, que propiciasse a melhor preservação possível do material a ser 

estudado, tendo sido utilizado o formaldeído, em solução a 10%. Em seguida, procederam-se as 

técnicas usuais de desidratação, clareamento em xilol e inclusão em parafi na (LUNA, 1968). 

4.3.1 Microtomia e Coloração

Foram realizados cortes seriados, com espessura de 5μm, em micrótomo American 

Optical®, modelo 820. Os cortes obtidos, então montados em lâminas, foram colocados em estufa 

a 37ºC, por um período de 24 horas, após o que foi efetuada a desparafi nização.  Seguiram-se 

a coloração com hematoxilina-eosina e método de Masson (BEÇAK; PAULETE, 1976). Para 

a identifi cação das fi bras elásticas, utilizou-se o método Verhoeff. Após a coloração, as lâminas 

foram montadas sob lamínulas, utilizando-se Entelan (Merck®).  

4.3.2 Análise das Preparações

As lâminas preparadas foram analisadas no microscópio binocular de luz, Carl Zeiss 

“standard” e fotografadas em fotomicroscópio Carl Zeiss, modelo Axioskopág. Selecionaram-

se aproximadamente 190 lâminas, entre as quais 50 foram utilizadas na fotodocumentação.
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4.4 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA

Na realização do estudo de microscopia eletrônica, foram utilizados dois animais. Após 

a lavagem com solução salina adequada, mediante os mesmos procedimentos anteriores, foram 

perfundidos com solução fi xadora específi ca para a microscopia de varredura (glutaraldeído 

2,5% + paraformaldeído 2%). Depois da fi xação de alguns fragmentos, representativos de 

cada órgão, ou parte, de interesse, foram coletadas amostras do escroto, testículo, epidídimo, 

ducto deferente, uretra (prostática, membranosa e peniana), pênis e glande, e glândulas genitais 

acessórias (glândula vesicular, próstata e glândula bulbouretral), bem como do bulbo do pênis, 

para as observações tridimensionais. O osso peniano foi corroído com solução de hipoclorito de 

sódio a 5%, para melhor visualização da sua estrutura.

Para tal, foi utilizada a técnica seguinte:

• Fixação, por 24h, a 40C, em solução de Karnovisk, contendo glutaraldeído a 2,5% e 

paraformaldeído a 2% em tampão fosfato de sódio 0,1M (pH 7,4), após o que o material 

foi lavado em três banhos, de 15min cada, em água destilada.

• Realizada a pós-fi xação, por 2h, em tetra-óxido de ósmio a 1%, em solução tamponada 

a 40C. Lavagem do material em três banhos, de 10min cada, em água destilada.

• Feita a passagem do material em solução de ácido tânico por 1h, em temperatura 

ambiente. 

• Após a fi xação, as amostras foram desidratadas em soluções com concentrações 

crescentes de etanol, secas no equipamento Balzers, modelo CPD 030, com ponto crítico 

de CO2, montadas em bases metálicas e, fi nalmente, recobertas com camada de ouro em 

aparelho metalizador, Sputtering - marca Balzers, modelo SCD 050.  As peças foram 

examinadas em microscópio eletrônico de varredura Carl Zeiss DMS 940.



DULCINÉA GONÇALVES TEIXEIRAGCI NÉ

RESULTADOS

96

5 RESULTADOS    

5.1 DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA DOS ÓRGÃOS GENITAIS MASCULINOS DO MACACO-PREGO (Cebus 

apella Linnaeus, 1758)

 Os órgãos genitais masculinos do macaco Cebus apella (Figuras 4 e 5) são constituídos 

por dois testículos, dois epidídimos, dois ductos deferentes, duas glândulas vesiculares, uma 

próstata, duas glândulas bulbouretrais e um pênis, que contém um rudimento de osso peniano, 

uma característica típica de alguns mamíferos, e uma glande muito desenvolvida, com formato 

semelhante a uma cabeça de prego, de onde surgiu o nome popular “macaco-prego”. 

5.1.1 Órgãos Genitais Masculinos Internos

5.1.1.1 Testículos 

 Os testículos do macaco Cebus apella são pendentes no interior de um escroto 

desenvolvido, o qual se não pode ser considerado pendular é, ao menos, pronunciadamente 

constrito em sua base. Exibe um formato globoso e é ligeiramente alongado no sentido vertical. 

Cada testículo e epidídimo, juntos, formam uma massa globular pequena dentro do escroto.

O conjunto testículo/epidídimo do lado esquerdo apresenta-se projetado na direção caudal em 

relação ao conjunto da direita. 

 Cada testículo apresenta duas extremidades (capitata e caudata), duas faces (lateral 

e medial), e duas margens (livre e epididimária). É revestido por uma túnica albugínea que, 

em íntima relação com o órgão, confi gura-se como uma cápsula fi brosa espessa, de coloração 

esbranquiçada, recoberta externamente pela lâmina visceral da túnica vaginal. Esta lâmina 

reveste, também, o epidídimo e o início do ducto deferente, projetando-se para a parede da 

cavidade vaginal, formando os respectivos ligamentos mesórquio e mesoductodeferente; 

acompanha, ainda, o funículo espermático revestindo-o e projetando-se na parede do canal 

inguinal para formar o ligamento mesofunículo. A fáscia espermática, de natureza fi brosa densa, 
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Figura 4 - Desenho esquemático dos órgãos genitais masculinos do macaco Cebus 
apella (vista ventral).

T - Testículo  Gl - Glande  Pp - Prepúcio 
B - Bulbo  E - Escroto  O - Osso Peniano  
P - Pênis   G - Gl. Bulburetrais U - Uretra Membranosa 
D - Ducto Deferente Pr - Próstata  V - Gl. Vesiculares
F - Funículo Espermático Ep - Epidídimo 
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Figura 5 - Desenho esquemático dos órgãos genitais masculinos do macaco Cebus 
apella (vista dorsal).

T - Testículo  Gl - Glande  Pp - Prepúcio 
B - Bulbo  E - Escroto  O - Osso Peniano  
P - Pênis   G - Gl. Bulburetrais U - Uretra Membranosa 
D - Ducto Deferente Pr - Próstata  V - Gl. Vesiculares
F - Funículo Espermático Ep - Epidídimo 
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está recoberta, internamente, pela lâmina parietal da túnica vaginal, de natureza serosa. A lâmina 

parietal é contínua com a visceral, através do mesórquio e mesoductodeferente. Entre as duas 

lâminas serosas da túnica vaginal acha-se a cavidade do escroto (cavidade vaginal), ocupada por 

uma pequena coleção de líquido seroso. Os componentes vasculares e nervosos destinados ao 

testículo o abordam pela margem epididimária, nas imediações da sua extremidade capitata. 

 

5.1.1.2 Epidídimo 

 O epidídimo é um órgão alongado, em forma de vírgula ou da letra “C”, intimamente 

aderido à superfície testicular na margem epididimária, acompanhado-a desde a extremidade 

capitata do testículo, onde ostenta uma dilatação - a cabeça do epidídimo, até próximo da 

extremidade caudata, onde é mais delgado e constitui a cauda do epidídimo. 

 Vale reafi rmar a predominância, sob o aspecto do seu diâmetro, da cabeça do epidídimo 

sobre as demais partes do órgão – corpo e cauda – que se coloca como uma coifa sobre a 

extremidade capitata do testículo, exibindo uma coloração marrom-escura. 

 O corpo do epidídimo é estreito, acha-se intimamente aderido à margem epididimária 

do testículo, a ponto de não exibir uma bolsa testicular. O ducto epididimário que o percorre 

mostra-se tortuoso, em direção à cauda do epidídimo. 

 A cauda é a parte mais estreita do epidídimo e está aderida às imediações da extremidade 

caudata do testículo. O ducto epididimário, que tem início na cabeça do epidídimo, tem uma 

trajetória tortuosa, mas o seu diâmetro é aparentemente homogêneo, exceto ao atingir a cauda do 

epidídimo, onde se observa um discreto aumento do diâmetro. A partir da cauda do epidídimo, o 

seu ducto se continua com o ducto deferente. Este último, após trajetória medial ao epidídimo, 

se junta ao funículo espermático e conduz-se pelo canal inguinal.

5.1.1.3 Ducto Deferente 

 O ducto deferente origina-se na cauda do epidídimo e termina unindo-se ao ducto da 

glândula vesicular para formar o ducto ejaculatório. Este, a princípio delgado e contorcido, 
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assumindo posteriormente uma parede mais espessa, com formato retilíneo, cujo lúmen é bastante 

estreito. Transita pela face medial do corpo do epidídimo, até atingir o funículo espermático, 

onde se junta aos vasos e nervos testiculares. Ao longo do funículo espermático, após atravessar 

o anel vaginal (inguinal) externo, o ducto deferente adota percurso medial aos vasos sangüíneos, 

atravessa o canal vaginal (inguinal), que abandona pelo anel vaginal (inguinal) interno, e passa 

lateralmente aos vasos epigástricos caudais, onde se curva em direção caudal e ventral, para 

entrar na cavidade pélvica, cruzando o ureter em sua face caudal. O ducto deferente converge 

até a face dorsolateral da bexiga urinária, e, próximo ao colo desta, irá juntar-se ao ducto da 

glândula vesicular para formar o ducto ejaculatório; este último se abre na porção prostática da 

uretra pélvica.

5.1.1.4 Funículo Espermático 

 O funículo espermático é formado pelo agrupamento dos vasos (sangüíneos e linfáticos) 

e nervos testiculares, pelo ducto deferente, mais o tecido conjuntivo frouxo e as membranas 

serosas que os envolvem. A membrana serosa que envolve o funículo espermático é a lâmina 

visceral da túnica vaginal que, ao projetar-se na parede do canal inguinal para revesti-la, na forma 

de lâmina parietal, dá origem ao mesofunículo e, por continuidade, o mesoductodeferente.  

 A túnica vaginal, por meio das suas duas lâminas, parietal e visceral, é uma continuação 

do peritônio, assim como o canal vaginal (inguinal) e a cavidade vaginal (escrotal) são uma 

continuação da cavidade peritoneal. 

 O funículo espermático exibe um formato achatado, o que lhe confere uma aparência 

laminar. No funículo espermático os vasos sangüíneos e linfáticos ocupam a sua margem medial, 

enquanto o ducto deferente está deslocado para a margem lateral. 

 Na composição da parede do canal inguinal registra-se o músculo cremaster, cuja 

aponeurose constitui a fáscia cremastérica, que forma a camada média da fáscia espermática.
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5.1.1.5 Glândulas Vesiculares 

 As glândulas vesiculares do Cebus apella se caracterizam pela arquitetura tubular, 

cujos componentes se apresentam contorcidos e enovelados formando um corpo alongado, 

multilobado e não ramifi cado, que se localiza dorsolateralmente à próstata e à bexiga urinária.  

O tubo, em seu processo de enovelamento, prende suas alças umas às outras, por uma lâmina 

delgada de tecido conjuntivo frouxo, de tal forma que as alças mantêm-se unidas entre si.

  Cada glândula vesicular apresenta forma ovóide, com um corpo, um colo e um ducto 

excretor principal. A extremidade cranial do corpo é arredondada, ao passo que a extremidade 

caudal, o colo, é adelgaçada e contínua com o ducto ejaculatório, que se confi gura em um ducto 

pequeno, por meio do qual se comunica com a uretra pélvica. A glândula mostra duas faces, 

ventral e dorsal, e duas margens, lateral e medial. O ducto é preenchido com uma secreção 

gelatinosa clara, de coloração âmbar. A glândula vesicular, quando desenrolada, apresenta-se 

como um ducto espiral simples.

 

5.1.1.6 Próstata 

 A próstata é uma glândula ímpar, mediana, e envolve a uretra prostática. É pequena, 

de coloração marrom-clara e possui uma base, um ápice e quatro faces (dorsal, ventral e duas 

ventrolaterais). A próstata é constituída por quatro lobos: dois laterais, um intermédio e um 

dorsocranial. Localizada junto à porção mais cranial da uretra pélvica, a próstata mostra-se como 

uma estrutura maciça, ladeada e parcialmente encoberta pelas glândulas vesiculares. Na sua 

face ventral é cruzada pela uretra, mas aparentemente não existe tecido glandular posicionado 

sobre a uretra. O lobo dorsocranial é separado dos demais por um sulco transversal, enquanto a 

separação entre os lobos laterais e o intermédio é indefi nida. 

5.1.1.7 Glândulas Bulbouretrais 

 As glândulas bulbouretrais do Cebus apella nem sempre se confi guram como estruturas 
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passiveis de se identifi car, e estão aparentemente difusas em tecidos adjacentes da uretra e 

da raiz do pênis. Quando são visíveis, as glândulas bulbouretrais se apresentam como esferas 

glandulares, de superfície lisa e coloração amarelada, localizadas no aspecto bilateral e 

dorsocranial ao bulbo do pênis. Pode ser encontrado, entretanto, tecido glandular disperso 

nos tecidos adjacentes. Estas glândulas se encontram na altura da parte mais caudal da uretra 

membranosa e desembocam no lúmen da parte inicial da uretra esponjosa, próximo ao bulbo do 

pênis. 

 

5.1.1.8 Bulbo do Pênis 

 O bulbo do pênis é uma estrutura muscular, bem desenvolvida quando comparada com 

a do homem. Confi gura-se como uma massa alongada entre os dois músculos isquiocavernosos, 

possui textura e coloração de músculo estriado esquelético (marrom escuro), pois é parcialmente 

encoberto por fi bras do músculo bulboesponjoso. Ao corte transversal, o bulbo do pênis é 

esponjoso, com glândulas túbulo-alveolares e com revestimento laminar de músculo estriado e 

está, em parte, fi xado à fáscia do períneo. 

5.1.1.9 Uretra 

 A uretra do macho Cebus apella confi gura-se como uma estrutura tubular, 

predominantemente muscular e longa, que conduz a urina a partir da bexiga, bem como o 

líquido seminal. Tem seu início no orifício uretral interno, no colo da bexiga urinária, e termina 

no orifício uretral externo, localizado na extremidade do pênis, especifi camente no centro do 

ápice da glande. A uretra é dividida em três partes: prostática, membranosa e esponjosa. 

 A uretra prostática é o segmento mais cranial da uretra, começa no óstio uretral interno, 

no ângulo caudal do trígono vesical, e seu comprimento limita-se à transposição da próstata. 

 A uretra membranosa constitui o segmento médio da uretra, e é relativamente longa em 

comparação com os outros segmentos uretrais do Cebus apella. Começa no ápice da próstata 

e termina no bulbo do pênis, continuando na porção esponjosa. Junto à extremidade caudal da 
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uretra membranosa, a cada lado, observa-se uma glândula bulbouretral e seu ducto excretor 

delgado.

 O segmento mais caudal da uretra, a uretra esponjosa, está contido no interior do corpo 

esponjoso do pênis, que o percorre em toda a sua extensão e é a parte mais longa da uretra. Esta 

parte da uretra termina em um orifício uretral externo, em forma de fenda vertical, junto ao 

ápice da glande do pênis.

 Em seu trajeto, a uretra do Cebus apella exibe uma curvatura, ao fi nal da uretra 

membranosa, e logo depois uma fl exão de aproximadamente 90º no plano sagital, no sentido 

ventrocaudal e, em seguida, novamente ventral, para penetrar no bulbo do pênis. A partir do 

bulbo do pênis, a uretra é deslocada ventralmente até ganhar a face ventral do pênis, posição 

esta que ocupa até atingir a extremidade da glande, onde se abre no orifício uretral externo. 

 No Cebus apella, porquanto a próstata que envolve a uretra prostática tem dimensão 

reduzida, foi observado um segmento pré-prostático. O fato da uretra membranosa ser longa faz 

que a próstata e as glândulas vesiculares se posicionem distantes da raiz do pênis.  

5.1.1.10 Osso Peniano 

 No Cebus apella o osso peniano (ou “báculo”) se apresenta tubular e curto, situado à 

direita do plano mediano da glande e a parte livre do pênis. Por apresentar um desvio discreto 

para a direita, confere à glande uma forma assimétrica. Nesta região do pênis a uretra esponjosa 

posiciona-se ventralmente ao osso peniano.  

 

5.1.2 Órgãos Genitais Masculinos Externos

5.1.2.1 Pênis 

 O pênis é o órgão masculino de cópula, tem localização mediana e está fi xado na 

região ventral do períneo. Exibe uma forma alongada, cilíndrica, delgada e achatada, e sua 

glande traz um orifício uretral externo em forma de fenda, ocupando a metade ventral do ápice 
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truncado. Este último exibe coloração mais escura que no restante do pênis. O pênis se torna 

livre entre as regiões inguinais, cranialmente ao escroto, portanto, ventral e cranial à sínfi se 

púbica. O pênis compõe-se de uma raiz e um corpo, encobertos pela pele, e uma parte livre 

que, juntamente com a glande, contém o osso peniano. A parte encoberta do pênis (corpo e raiz) 

possui aproximadamente a mesma extensão da parte livre, porém é muito mais volumosa. Está, 

em sua maior parte, ampliada pelos músculos isquiocavernosos e pelo bulbo do pênis, que se 

apresenta muito desenvolvido e se confi gura como uma expansão caudal do corpo esponjoso do 

pênis.

 Os dois músculos isquiocavernosos e o bulboesponjoso são músculos esqueléticos que 

encobrem os pilares e o bulbo do pênis, respectivamente, e conferem coloração mais escura em, 

aproximadamente, metade da extensão da parte oculta do pênis. 

 A raiz do pênis é desenvolvida, está fi rmemente fi xada aos ossos ísquios, e é encoberta 

pelos músculos isquiocavernosos. Considera-se o corpo do pênis a porção peniana cranial 

ao bulbo, a qual possui coloração esbranquiçada, aparentemente rica em tecido fi broso. No 

segmento mais caudal do pênis, a raiz, os músculos isquiocavernosos e o bulbo do pênis estão 

parcialmente fundidos entre si. A parte livre do pênis, em estado quiescente, é cilíndrica, 

maior em comprimento do que a parte encoberta e levemente achatada lateralmente, exibindo 

coloração enegrecida, em toda a sua extensão. A lâmina interna do prepúcio refl ete-se sobre o 

terço proximal da parte livre do pênis, mostrando-se fl ácida, com dobras circulares, parcialmente 

pigmentada, sem tecido adiposo e com muita mobilidade. Os dois terços caudais da parte livre 

do pênis não são atingidos pela refl exão prepucial e suportam, em sua extremidade, a glande do 

pênis. O pênis mostra uma rafe ventral, contínua com a rafe perineal, sem interrupção escrotal, 

de coloração clara e sem pigmentação. 

 Ao corte transversal, o pênis do macaco-prego exibe corpo cavernoso único, em forma 

de calha voltada ventralmente, correspondendo à maior parte da massa peniana, onde se aloja 

um corpo esponjoso, que envolve a uretra peniana em toda a extensão do órgão. Próximo à 

junção do corpo do pênis com a parte livre, observa-se uma fl exura no plano mediano, de 

aproximadamente 90º, de modo que a parte livre do órgão projeta-se cranialmente, como se 

estivesse em constante ereção. 
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 5.1.2.2 Glande 

  A glande do pênis do Cebus apella exibe uma coroa proeminente, à semelhança de 

uma cabeça de prego. Apresenta uma textura mais macia do que o restante do pênis, mas sua 

coloração escura confunde-se com aquela da parte livre. Está constituída pela dilatação da 

porção caudal do corpo esponjoso do pênis e, marcando a face achatada do seu ápice, está 

situado o orifício uretral externo, em forma de fenda vertical, localizado no centro da parte 

dorsal do topo do osso peniano, que forma uma pequena proeminência sobre a extremidade da 

glande, imediatamente dorsal ao orifício uretral. 

 As margens do orifício uretral são expandidas, denotando certa elasticidade e 

fl exibilidade; projetam-se desigualmente, a margem direita mais que a margem esquerda, 

conferindo assimetria ao ápice da glande. A coroa da glande apresenta contorno circular e é 

lisa. Sua rafe é visível ventralmente e contínua com a rafe do pênis. Esta última continua com a 

rafe do períneo, que termina junto à margem ventral do ânus. 

5.1.2.3 Escroto  

 O escroto do Cebus apella se confi gura como uma projeção cutânea saculiforme, séssil, 

localizada no períneo, no espaço compreendido entre o ânus e a raiz do pênis. De coloração 

mais escura que o tegumento ao seu redor, o escroto do Cebus apella apresenta uma pele fi na 

e fl exível, parcialmente enrugada, com placas de queratina e com pêlos esparsos grossos e 

escuros.

  O escroto é dividido em compartimentos, direito e esquerdo, nos quais se alojam os 

testículos. Seus compartimentos são as cavidades vaginais e os recessos da cavidade peritoneal, 

com as quais se ligam através dos canais vaginais (inguinais). Internamente ao escroto, as 

cavidades vaginais acham-se separadas, no plano mediano, pelo septo escrotal, formado, 

basicamente, pela aposição mediana de duas lâminas conjuntivas.  Ao septo escrotal corresponde, 

externamente, uma rafe escrotal bem marcada. Nesta espécie, as metades direita e esquerda do 

escroto apresentam-se assimétricas, e a direita é ligeiramente maior que a esquerda. A rafe 
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escrotal é contínua, caudalmente, com a rafe do períneo e, cranialmente, com a rafe do pênis. 

A túnica dartoss não é visível a olho nu, e dá a impressão de sua inexistência. Por outro lado, 

a tela subcutânea (camada subdartóica), marcada pela presença de tecido conjuntivo frouxo 

e a fáscia espermática (de natureza fi brosa) são facilmente observadas, mesmo numa macro-

dissecação. O tecido adiposo subcutâneo está ausente no escroto do macaco Cebus apella.

5.1.2.4 Prepúcio     

 O prepúcio é um divertículo cutâneo que encobre a parte livre do pênis. No macaco 

Cebus apella, entretanto, pela característica do pênis estar em constante exposição, a condição 

de divertículo, com um fundo cego formado pela lâmina interna do prepúcio (fórnice prepucial), 

torna-se prejudicada pela descaracterização do óstio prepucial. O resultado é a constante 

exibição da lâmina interna do prepúcio, cuja refl exão sobre a parte livre do pênis apresenta 

dobras circulares, é pigmentada, fl ácida e delgada, e recobre menos da metade de sua extensão. 

A lâmina externa do prepúcio é contínua com o tegumento comum, que encobre as partes não 

expostas do pênis (corpo e raiz). 

 5.2  ASPECTOS HISTOLÓGICOS DOS ÓRGÃOS GENITAIS MASCULINOS DO MACACO-PREGO (Cebus 

apella Linnaeus, 1758)

  

5.2.1 Órgãos Genitais Masculinos Internos

5.2.1.1 Testículos

 Cada testículo acha-se envolvido por uma cápsula espessa de tecido conjuntivo denso, a 

túnica albugínea testicular, que envia septos irregulares, dividindo o parênquima testicular em 

lobos (Figura 6). Estes lobos contêm os túbulos seminíferos e, no interstício entre esses túbulos, 

observam-se células com função endócrina – produção de hormônios andrógenos – células 

intersticiais (de Leydig). Estas células são arredondadas ou poligonais, com núcleo central, 
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citoplasma eosinofílico, rico em vacúolos. No tecido conjuntivo do interstício ainda são vistos 

vasos sangüíneos e linfáticos, além de nervos (Figura 7).

 Os túbulos seminíferos exibem tamanhos e formas variadas, e são delimitados pela 

lâmina basal, junto à qual observam-se os miócitos. Como parte da composição da parede dos 

túbulos seminíferos são vistas as células de sustentação (de Sertoli), cuja base está apoiada sobre 

a membrana basal daquele epitélio e cujo ápice atinge o lúmen do túbulo. Apresentam formato 

piramidal, com contornos mal defi nidos, junto aos quais se alojam as células da linhagem 

germinativa, nas suas diferentes fases de desenvolvimento (Figura 8). Em direção à luz dos 

túbulos, no epitélio germinativo, estão as suas células, em ordem crescente de amadurecimento: 

a) as espermatogônias, que se encontram junto à lâmina basal; b) os espermatócitos; c) as 

espermátides; e d) os espermatozóides. As células espermatogênicas mais imaturas, chamadas 

de espermatogônias, são células pequenas, situadas próximo à lâmina basal do epitélio do túbulo. 

Os espermatócitos primários, por sua vez, são as maiores células da linhagem espermatogênica 

e caracterizam-se pela presença evidente de cromossomos nos seus núcleos e pela localização 

próxima da lâmina basal (Figura 9). Evidenciam-se ainda as fi bras colágenas dispostas em 

paralelo e entre os túbulos seminíferos em cortes transversal e oblíquo (Figura 10). 

                                      

5.2.1.2 Epidídimo

  O ducto epididimário é revestido por um epitélio colunar pseudo-estratifi cado com 

estereocílios, e são observados dois tipos celulares: as células colunares alongadas e as células 

basais. As primeiras, chamadas células colunares comuns, são estreitas, com citoplasma 

levemente basofílico e se estendem da membrana basal à luz, possuem núcleos cilíndricos 

alongados, dispostos em paliçada a meia-altura no epitélio, ou mais próximos da margem 

luminal. Algumas das células colunares apresentam um núcleo mais delgado e denso, com 

citoplasma que se cora com maior intensidade, e são denominadas células colunares escuras. 

Sua freqüência no epitélio é menor. As células basais apresentam núcleos arredondados, com 

o citoplasma mais claro que as células colunares. Ocasionalmente, podem ser observadas 

fi guras de mitose. O epitélio se apóia sobre uma camada de células alongadas que se dispõem 



108

DULCINÉA GONÇALVES TEIXEIRA

Figura 6 - Fotomicrografi a de corte histológico 
do testículo, que mostra a túnica albugínea (A). 
Coloração: Hematoxilina-eosina. Objetiva: 10x.

Figura 7 - Fotomicrografi a de corte histológico 
de testículo, evidenciando células intersticiais 
(I) e tecido conjuntivo frouxo do interstício (�). 
Coloração: Hematoxilina-eosina. Objetiva: 10x.

Figura 8 - Fotomicrografi a de corte histológico 
do testículo, que exibe miócitos (�) e células 
de sustentação (�). Coloração: Hematoxilina-
eosina. Objetiva: 20x.

Figura 9 - Fotomicrografi a que mostra as 
espermatogônias (�), espermatócitos de 2ª 
ordem (�) e espermatozóides (�). Coloração: 
Hematoxilina-eosina. Objetiva: 20x.
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Figura 10 - Fotomicrografi a de corte histológico 
do testículo: (A) e (B) mostram as fi bras 
colágenas dispostas em paralelo e entre os túbulos 
seminíferos em cortes transversal e oblíquo. 
Coloração: método de Masson. Objetiva: (A)  4x 
e (B) 10x.

A

B
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circularmente em relação ao tubo do epidídimo. A primeira camada de células alongadas, 

em contato com o epitélio, possui núcleos delgados e longos, com citoplasma eosinofílico, 

que são semelhantes a miofi broblastos. As demais camadas apresentam células com núcleo 

cilíndrico alongado e citoplasma também eosinofílico, que podem ser caracterizadas como 

células musculares lisas. Os túbulos são unidos por tecido conjuntivo moderadamente denso, 

onde podem ser observados feixes de fi bras colágenas, fi broblastos, artérias e veias de pequeno 

calibre. Ilhas de tecido conjuntivo frouxo também podem ser encontradas entre as regiões de 

tecido conjuntivo moderadamente denso (Figuras 11, 12 e 13).  

5.2.1.3 Ducto Deferente

 O ducto deferente é revestido por tecido colunar pseudo-estratifi cado sem estereocílios, 

porém, semelhante em outros aspectos ao tecido epitelial que reveste o epidídimo. Apóia-se 

sobre uma lâmina própria - túnica submucosa - constituída por tecido conjuntivo denso e por 

feixes espessos de fi bras colágenas, entre as quais são observados núcleos de fi brócitos. Após a 

lâmina própria-submucosa segue-se uma túnica muscular espessa, formada por duas camadas 

de larguras equivalentes e constituída por fi bras musculares lisas. A camada interna é composta 

por células dispostas circularmente em relação à luz, enquanto que a camada externa é formada 

por células dispostas longitudinalmente em relação à luz. 

 Ao redor do órgão, encontra-se a túnica adventícia, formada por tecido conjuntivo 

frouxo, na qual são encontrados vasos sanguíneos de pequeno e médio calibre, que são artérias 

e veias (Figuras 14, 15 e 16).

 

5.2.1.4 Funículo Espermático

 O funículo espermático é acompanhado por uma faixa de tecido muscular estriado 

esquelético (músculo cremaster), que é parte do canal inguinal, e constituído por tecidos 

adiposo e frouxo, que sustentam vasos sangüíneos e linfáticos, além de nervos. Faz parte ainda 

do funículo espermático o ducto deferente, anteriormente descrito (Figuras 17, 18 e 19). O 
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Figura 11 - Fotomicrografi a de corte histológico 
do epidídimo, exibindo seu ducto, com espaço 
luminal repleto de espermatozóides (E), regiões 
de tecido conjuntivo moderadamente denso 
(TCMD) e tecido conjuntivo frouxo (TCF). 
Coloração: Hematoxilina-eosina. Objetiva: 10x.

Figura 12 - Detalhe, em maior aumento, da 
fotomicrografi a anterior, que mostra o epitélio 
colunar pseudo-estratifi cado com estereocílios 
(E), células musculares lisas (CML), Células 
colunares comuns (CCC), miofi broblastos (M), 
células escuras (CE) e mitose (MI). Coloração: 
Hematoxilina-eosina. Objetiva: 20x.

Figura 13 - Fotomicrografi a de corte histológico 
do epidídimo: (A) e (B) mostram fi bras colágenas 
condensadas formando uma cápsula que reveste 
o epidídimo. Ao redor do ducto epididimário as 
fi bras colágenas aparecem em menor quantidade. 
Coloração: método de Masson. Objetiva: (A) 4x  
e (B)10x. 

A

B
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Figura 14 - Fotomicrografi a do corte histológico 
do ducto deferente, mostrando camadas 
musculares: espaço luminal (L), longitudinal 
interna (�), circular (C), longitudinal externa (E), 
tecido conjuntivo fi brovascular (�) e adventícia 
(� ). Coloração: Hematoxilina-eosina. Objetiva: 
40x.

Figura 15 - Detalhe, em maior aumento, 
da fotomicrografi a anterior, que evidencia a 
parede  muscular e o epitélio colunar pseudo-
estratifi cado do ducto deferente (�). Coloração: 
Hematoxilina-eosina. Objetiva: 10x.

Figura 16 - Fotomicrografi as de corte histológico 
do ducto deferente: (A) e (B) exibem fi bras 
colágenas que estão subjacentes ao epitélio, 
entre as fi bras musculares lisas e externamente 
as mesmas. Coloração: método de Masson. 
Objetiva: (A) 4x e (B) 10x.

A

B
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Figura 20 - Fotomicrografi a de corte histológico 
do funículo espermático na qual podem ser vistas 
fi bras colágenas entre os componentes vasculares, 
nas paredes dos vasos e no ducto deferente. 
Coloração: método de Masson. Objetiva: 4x. 

Figura 17 - Fotomicrografi a de corte histológico 
de funículo espermático, exibindo o ducto 
deferente (D), vasos (�) e fi bras musculares 
estriadas (�). Coloração: Hematoxilina-eosina. 
Objetiva: 4x.

Figura 19 - Detalhe, em maior aumento, da 
fotomicrografi a anterior, evidenciando o ducto 
deferente. Coloração: Hematoxilina-eosina. 
Objetiva: 10x.

Figura 18 - Fotomicrografi a de corte histológico 
de funículo espermático, em maior aumento, 
mostrando artéria (A) e veia (V) testiculares. 
Coloração: Hematoxilina-eosina. Objetiva: 4x.
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funículo espermático mostra fi bras colágenas entre os componentes vasculares, na parede dos 

vasos e no ducto deferente (Figura 20).

5.2.1.5 Glândulas Vesiculares

 As glândulas vesiculares se confi guram como de natureza túbulo-enovelada, onde o 

conjunto é circundado por uma camada circular interna e uma longitudinal externa de tecido 

fi brocolagenoso, que contém muitas fi bras colágenas e elásticas. A mucosa da glândula vesicular 

é composta por uma lâmina própria, formada por pregas altas e estreitas, revestidas por epitélio 

colunar alto, não ciliado (Figuras  21, 22, 23, 24 e 25).  

 

 5.2.1.6 Próstata

 A próstata (Figura 26) está envolta por uma cápsula de tecido conjuntivo denso, da qual 

se estendem septos para o interior da glândula, dividindo-a em lóbulos, os quais são ocupados 

por glândulas túbulo-alveolares (Figura 27), que emitem projeções digitiformes, revestidas 

por epitélio colunar alto, com citoplasma acidofílico (Figura 28). Existem áreas nas quais 

este mesmo tipo glandular é recoberto por epitélio colunar alto, intensamente vacuolizado, e 

caracteriza, respectivamente, ácinos mucosos e serosos (Figura 29). Observam-se dois tipos 

de ácinos: os mucosos, com a luz ampla e repleta de secreção (Figura 30), e os serosos, com a 

luz estreita e com pouca secreção (Figura 31). O estroma da glândula é constituído por tecido 

conjuntivo, rico em fi bras colágenas e células musculares lisas (Figura 32). 

   

5.2.1.7 Glândulas Bulbouretrais

  As glândulas bulbouretrais encontram-se imersas em estroma fi brovascular, com células 

musculares lisas, junto às fi bras musculares esqueléticas, cujos ácinos são revestidos por epitélio 

colunar simples. Os núcleos estão assentados sobre o pólo basal da célula (Figuras 33, 34 e 35). 

Mostram, ainda, presença de fi bras colágenas distribuídas entre os componentes glandulares e 
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Figura 22 - Fotomicrografi a de corte histológico 
de glândula vesicular, que mostra as fi bras 
elásticas no estroma de tecido conjuntivo da 
lâmina própria, de entremeio às fi bras colágenas. 
Coloração: Verhoeff. Objetiva: 10x.

Figura 21 -  Fotomicrografi a de corte 
histológico de glândula vesicular, que mostra 
o tecido conjuntivo estromal (C).   Coloração: 
Hematoxilina-eosina. Objetiva: 4x.

Figura 23 - Detalhe, em maior aumento, da 
fotomicrografi a anterior, que evidencia o tecido 
conjuntivo (C) e as pregas da mucosa (�). 
Coloração: Hematoxilina-eosina. Objetiva: 10x.

Figura 24 - Fotomicrografi a que mostra a 
disposição túbulo-enovelada da glândula 
vesicular   (T) com suas pregas e seu respectivo 
epitélio colunar alto não ciliado (�). Coloração: 
Hematoxilina-eosina. Objetiva: 20x
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Figura 25 - Fotomicrografi a de corte histológico 
da glândula vesicular : (A) e (B) exibem fi bras 
colágenas subjacentes ao epitélio (mucosa), 
entre as fi bras musculares lisas e externamente 
as mesmas. Coloração: método de Masson. 
Objetiva: (A) 20x e  (B) 10x.

A

B
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Figura 26 - Fotomicrografi a de corte histológico 
da próstata, exibindo-a em vista panorâmica. 
Coloração: Hematoxilina-eosina. Objetiva: 0,5x. 

Figura 27 - Detalhe, em maior aumento, da 
fotomicrografi a anterior, que exibe o tecido 
conjuntivo estromal interglandular (E). 
Coloração: Hematoxilina-eosina. Objetiva: 4x.

Figura 29 - Detalhe, em maior aumento, da 
fotomicrografi a anterior, que evidencia uma 
glândula mucosa. Coloração: Hematoxilina-
eosina. Objetiva: 40x.

Figura 28 - Fotomicrografi a que mostra a 
arquitetura geral de uma glândula prostática com 
seu padrão papilar e epitélio de revestimento (�). 
Coloração: Hematoxilina-eosina. Objetiva: 20x.
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Figura 32 - Fotomicrografi a de corte histológico 
da próstata: (A) e (B) mostram as fi bras colágenas 
subjacentes ao epitélio (mucosa), entre as fi bras 
musculares lisas e na parte externa das mesmas. 
Coloração: método de Masson. Objetiva: (A) 4x  
e  (B) 10x.

Figura 31 - Detalhe, em maior aumento, de 
uma glândula serosa. Coloração: Hematoxilina- 
eosina. Objetiva: 40x.

A

B

Figura 30 - Fotomicrografi a que mostra as 
glândulas serosas (S) e mucosas (M). Coloração: 
Hematoxilina-eosina. Objetiva: 20x.
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Figura 36 - Fotomicrografi a de corte histológico 
da glândula bulbouretral mostra a presença 
de fi bras colágenas distribuídas entre os 
componentes glandulares e as  fi bras musculares 
lisas.   Coloração: método de Masson. Objetiva: 
20x.

Figura 33 - Fotomicrografi a de corte histológico 
da glândula bulbouretral, que mostra o estroma 
fi brovascular (E).  Coloração: Hematoxilina-
eosina. Objetiva: 10x.

Figura 34 - Fotomicrografi a que evidencia 
as fi bras musculares esqueléticas (�) e fi bras 
musculares lisas (�) Coloração: Hematoxilina-
eosina. Objetiva: 20x.

Figura 35 - Fotomicrografi a de glândula 
bulbouretral, que mostra o epitélio colunar 
simples (�). Coloração: Hematoxilina-eosina. 
Objetiva: 40x.
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as fi bras musculares lisas (Figura 36).  

5.2.1.8 Bulbo do Pênis

  O bulbo do pênis exibe o corpo esponjoso, constituído por plexos venosos, sustentados 

por tecido fi brovascular frouxo. Na porção central dessa estrutura observa-se a uretra peniana, 

circunscrita por glândulas túbulo-alveolares. Mais externamente, notam-se as camadas 

longitudinal interna e circular externa, compostas de musculatura estriada esquelética (Figuras 

37, 38, 39 e 40). Estas camadas mostram fi bras colágenas distribuídas por toda sua extensão. Ao 

redor da porção glandular e dos vasos sanguíneos elas aparecem mais concentradas. O mesmo 

ocorre entre as fi bras musculares lisas (Figura 41). Ainda no bulbo do pênis, entre a túnica 

albugínea e as regiões musculares adjacentes, apresentam  dois  corpos  cavernosos  distintos  e  

as artérias profundas do pênis.

5.2.1.9 Uretra Membranosa

  A uretra membranosa exibe uma mucosa revestida por epitélio do tipo pavimentoso 

estratifi cado, e tem de duas a três camadas de células em toda sua extensão (Figura 42). A 

lâmina própria é composta por tecido conjuntivo frouxo, na qual se observam vasos sangüíneos 

e numerosas glândulas serosas (Figura 43).  Algumas glândulas encontram-se envoltas por 

feixes de fi bras musculares esqueléticas, as quais organizam-se formando duas camadas, uma 

circular interna e uma longitudinal externa (Figura 44). O tecido muscular é circundado por 

uma camada de tecido conjuntivo frouxo, que contém vasos sangüíneos e feixes nervosos, 

e que constitui a camada adventícia. Este tecido muscular evidencia ainda fi bras colágenas 

distribuídas entre as fi bras musculares lisas e abaixo do epitélio (Figura 45).

5.2.1.10 Osso Peniano

 O osso peniano (Figura 46) tem sua extremidade cranial bem próxima ao epitélio da 

glande, que é do tipo pavimentoso estratifi cado e com uma camada delgada de queratina (Figura 
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Figura 37 - Fotomicrografi a de corte histológico 
do bulbo do pênis, que mostra o corpo esponjoso 
(CE) do pênis e as camadas musculares (CM) que 
o margeiam. Coloração: Hematoxilina-eosina. 
Objetiva: 4x.

Figura 38 - Fotomicrografi a de corte histológico 
do bulbo peniano, que mostra a parte do plexo 
venoso (V), sustentado por tecido conjuntivo 
frouxo. Coloração: Hematoxilina-eosina. 
Objetiva: 10x.

Figura 39 - Fotomicrografi a de corte histológico 
do bulbo peniano, em que estão evidentes 
as glândulas túbulo-alveolares, revestidas 
por epitélio colunar simples. Coloração: 
Hematoxilina-eosina. Objetiva: 20x.

Figura 40 - Detalhe da uretra do bulbo do pênis, 
revestida por epitélio de transição. Coloração: 
Hematoxilina-eosina. Objetiva: 20x.
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Figura 41 - Fotomicrografi a de corte histológico 
do bulbo do pênis: (A), (B) mostram fi bras 
colágenas distribuídas por toda sua extensão. Ao 
redor da porção glandular e dos vasos sanguíneos 
elas aparecem mais concentradas. O mesmo 
ocorre entre as fi bras musculares lisas. Coloração: 
método de Masson. Objetiva: 4x. 

A

B



123

DULCINÉA GONÇALVES TEIXEIRA

Figura 45 - Fotomicrografi a de corte histológico 
da uretra membranosa que mostra fi bras 
colágenas distribuídas entre as fi bras musculares 
lisas e abaixo do epitélio. Coloração: método de 
Masson. Objetiva: 4x. 

Figura 42 - Detalhe da fotomicrografi a anterior, 
onde são vistas as camadas da uretra membranosa, 
desde a mucosa até a serosa. Coloração: 
Hematoxilina-eosina. Objetiva: 10x.

Figura 43 - Fotomicrografi a de corte histológico 
da uretra membranosa, evidenciando uma 
glândula serosa (S) e seu epitélio de revestimento 
(�). Coloração: Hematoxilina-eosina. Objetiva: 
10x.

Figura 44 - Detalhe, em maior aumento, 
da fotomicrografi a anterior, exibindo fi bras 
musculares estriadas esqueléticas (�). Coloração: 
Hematoxilina-eosina. Objetiva: 20x.
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47).  A lâmina própria daquele epitélio é composta por uma camada de tecido conjuntivo frouxo, 

rico em vasos sangüíneos, linfáticos e nervos. Logo abaixo da lâmina própria, visualiza-se a 

submucosa composta por tecido conjuntivo denso, plexos venosos e nervos. O osso peniano 

propriamente dito está envolto por uma bainha de tecido conjuntivo denso e, simétrica e 

lateralmente, por estruturas cavernosas. Este conjunto, formado pelo osso central e o tecido 

cavernoso circundante, é delimitado por uma faixa de tecido conjuntivo denso, a albugínea 

peniana (Figura 48). Esta última estende-se ventralmente, circundando a metade dorsal da uretra, 

a qual é também rodeada por tecido esponjoso, como foi visto anteriormente (Figura 46). O osso 

peniano evidencia um tecido ósseo compacto, além de uma área onde não ocorreu ossifi cação, 

preenchida por mesênquima vascularizado e com osteoblastos em sua periferia (Figura 49). 

Ali, encontram-se fi bras colágenas que revestem o osso peniano e o corpo esponjoso. Na região 

adjacente a estas estruturas as fi bras se encontram mais condensadas (Figura 50).   

  

 5.2.2 Órgãos Genitais Masculinos Externos

5.2.2.1 Pênis

  Os cortes transversais do corpo do pênis (Figura 51) exibem os corpos cavernoso e 

esponjoso, bem desenvolvidos, compostos por numerosos vasos, delimitados por estroma, 

constituído por tecido fi brovascular e tecido conjuntivo frouxo, onde são observadas arteríolas, 

que se localizam excentricamente a estas estruturas. O corpo cavernoso está envolto por 

uma espessa cápsula de tecido conjuntivo denso, a túnica albugínea peniana, que o separa 

do corpo esponjoso. Na porção ventral, em contigüidade com a albugínea, nota-se a uretra 

peniana, revestida por epitélio de transição e circunscrita por leito vascular venoso; acha-se 

delimitada por uma cápsula de tecido conjuntivo frouxo, que os mantém unidos (Figura 52). O 

corpo cavernoso e o esponjoso estão externamente envoltos por tecido conjuntivo frouxo, onde 

se observam as veias, superfi ciais e profundas, e nervos. No estroma fi brovascular do corpo 

cavernoso existem células musculares lisas (Figura 53). O pênis apresenta fi bras colágenas 

com maior condensação ao redor do corpo esponjoso. Nota-se também a presença de fi bras 
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Figura 49 - Fotomicrografi a de corte histológico 
do osso peniano, que evidência o tecido 
ósseo compacto (C) e área onde não ocorreu a 
ossifi cação e está preenchida por  mesênquima 
(M) apresentando-se vascularizado (V) e com 
osteoblastos na sua periferia (O). Coloração 
Hematoxilina e eosina. Objetiva 20x.

Figura 46 - Fotomicrografi a, em menor aumento, 
de corte histológico do osso peniano, em vista 
panorâmica. Coloração: Hematoxilina-eosina. 
Objetiva: 0,5x.

Figura 47 - Fotomicrografi a de corte histológico 
do osso peniano, mostrando o epitélio de 
revestimento externo, o corpo esponjoso do 
pênis e o espaço luminal uretral.Coloração: 
Hematoxilina-eosina. Objetiva: 10x.

Figura 48 - Detalhe, em maior aumento, da 
fotomicrografi a anterior, revelando o tecido 
conjuntivo denso (D) e o tecido ósseo (O).  
Coloração: Hematoxilina-eosina. Objetiva: 10x.

o

D
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Figura 50 - Fotomicrografi a de corte histológico 
do osso peniano: (A), (B), (C) e (D) exibem fi bras 
colágenas que revestem o osso peniano e o corpo 
esponjoso. Na região adjacente a estas estruturas 
as fi bras se encontram mais condensadas. 
Coloração: método de Masson. Objetiva: 4x. 

A

B

C

D
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colágenas entre os constituintes vasculares do corpo esponjoso (Figuras 54). 

 

5.2.2.2 Glande

  A glande é revestida por epitélio do tipo pavimentoso estratifi cado queratinizado, 

com grande quantidade de melanócitos entre as células da camada basal (Figuras 55 e 56). 

Abaixo do epitélio nota-se tecido conjuntivo frouxo na derme papilar e tecido conjuntivo 

denso não modelado, na derme reticular. Nas porções profundas da derme reticular observa-

se o plexo vascular venoso, abundante, caracterizado por cavitações císticas, revestidas por 

células endoteliais. Este plexo exibe projeções papiliformes do epitélio, sustentadas pelo tecido 

conjuntivo denso subjacente à epiderme (Figura 56). Estas projeções mostram fi bras colágenas 

encontradas por toda sua extensão e distribuídas de forma desorganizada (Figura 57).

5.2.2.3 Escroto

 O escroto (Figura 58) é revestido por epitélio pavimentoso estratifi cado queratinizado. 

Entre as células da camada basal nota-se grande quantidade de melanócitos, com citoplasma 

repleto de melanina, assim como queratinócitos das camadas mais superfi ciais com grânulos de 

melanina. Com base no número de camadas apresentadas, trata-se de um epitélio de pele fi na 

(Figura 59). 

 O tecido conjuntivo da derme subjacente é do tipo denso não modelado. Nele observam-

se feixes de fi bras colágenas, entremeadas por grande quantidade de fi broblastos e fi brócitos 

(Figura 60). Pode-se ver, próximo ao limite da epiderme e da derme, pequena quantidade de 

melanomacrófagos. Outro tipo celular presente na derme, embora em pequeno número, são os 

mastócitos, observados próximo às vênulas. Quanto aos anexos, existe grande quantidade de 

folículos pilosos, glândulas sebáceas e glândulas sudoríferas (Figura 59). Observam-se feixes 

de fi bras nervosas imersas tanto na parte superfi cial como na parte profunda da derme. Entre o 

colágeno denso não modelado da derme existem faixas com feixes de fi bras musculares lisas.   
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Figura 54 - Fotomicrografi a de corte histológico 
do pênis, que mostra fi bras colágenas com maior 
condensação ao redor do corpo esponjoso que 
constitui a túnica albugínea peniana. Entre os 
constituintes vasculares do corpo esponjoso 
nota-se também a presença de fi bras colágenas . 
Coloração: método de Masson. Objetiva: 4x.

Figura 51 - Fotomicrografi a de corte histológico 
do pênis, mostrando, em vista panorâmica, todos 
os seus componentes. Coloração: Hematoxilina-
eosina.  Objetiva: 0,5x.

Figura 52 - Fotomicrografi a de corte histológico 
do pênis, exibindo a uretra, envolta pelo corpo 
esponjoso do pênis (E) e túnica albugínea (A). 
Coloração: Hematoxilina-eosina.  Objetiva: 10x.

Figura 53 - Fotomicrografi a de corte histológico 
do pênis, onde se observa o corpo cavernoso 
(C), envolto por tecido conjuntivo denso (T). 
Coloração: Hematoxilina-eosina. Objetiva: 10x.
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Figura 57 - Fotomicrografi a de corte histológico 
da glande: (A) e (B) mostram fi bras colágenas 
encontradas por toda sua extensão e distribuídas 
de forma desorganizadas. Coloração: método de 
Masson. Objetiva: (A) 10x e (B) 20x.

Figura 55 - Fotomicrografi a de corte histológico 
da glande, mostrando a mucosa recoberta por 
epitélio pavimentoso estratifi cado queratinizado 
(�) e uma submucosa composta de tecido 
conjuntivo frouxo. Coloração: Hematoxilina-
eosina. Objetiva: 10x.

Figura 56 - Detalhe da fotomicrografi a anterior, 
evidenciando o epitélio da mucosa e o tecido 
conjuntivo frouxo da submucosa (C). Coloração: 
Hematoxilina-eosina. Objetiva: 20x.

A

B

C
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Figura 60 - Fotomicrografi a de corte histológico 
do escroto: (A) e (B) exibem fi bras colágenas que 
estão distribuídas por toda a extensão do escroto. 
Coloração: método de Masson. Objetiva: (A) 4x 
e (B) 10x.

Figura 58 - Fotomicrografi a de corte histológico 
do escroto, evidenciando o epitélio pavimentoso 
estratifi cado queratinizado da epiderme, com 
derme composta de tecido conjuntivo frouxo e 
denso, não modelado, com numerosas glândulas 
sebáceas (S), folículo piloso (�) e glândulas 
sudoríferas (G). Coloração: Hematoxilina-eosina. 
Objetiva: 10x.

Figura 59 - Fotomicrografi a do escroto, 
evidenciando a epiderme, com numerosos 
melanócitos e queratinócitos, repletos de 
pigmento melânico. Coloração: Hematoxilina-
eosina. Objetiva: 40x.

A

B
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Figura 63 - Fotomicrografi a de corte histológico 
do prepúcio: (A) e (B) exibem fi bras colágenas 
em três regiões com concentrações diferentes. A 
sua concentração é maior subjacente ao epitélio, 
menor junto aos vasos sanguíneos e maior na 
parte interior a esta região. Coloração: método de 
Masson. Objetiva: 4x.

Figura 61 - Fotomicrografi a de corte histológico 
da lâmina interna do prepúcio, mostrando o 
epitélio de revestimento da mucosa e a submucosa. 
Coloração: Hematoxilina-eosina. Objetiva: 4x.

Figura 62 - Fotomicrografi a de corte histológico 
da lâmina interna do prepúcio, com destaque para 
o epitélio pavimentoso estratifi cado queratinizado, 
com grande quantidade de melanócitos junto às 
células da camada basal. Submucosa composta 
de tecido conjuntivo frouxo, com numerosos 
vasos sangüíneos. Coloração: Hematoxilina-
eosina. Objetiva: 10x.

A

B
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5.2.2.4 Prepúcio (lâmina interna)

 A lâmina interna do prepúcio do macaco Cebus apella é recoberta por epitélio 

pavimentoso estratifi cado queratinizado. Nota-se entre as células da camada basal, grande número 

de melanócitos, repletos de melanina, bem como pigmentos melânicos nos queratinócitos. O 

tecido conjuntivo subjacente ao epitélio constitui uma submucosa frouxa, com numerosos vasos 

sangüíneos, linfáticos e nervos (Figuras 61 e 62). O prepúcio exibe ainda fi bras colágenas 

em três regiões, com diferentes concentrações. A concentração é maior quando subjacente ao 

epitélio e na parte interior à região dos vasos sangüíneos; porém, é menor junto aos vasos 

sanguíneos (Figura 63).

5.3 ASPECTOS DE MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA DOS ÓRGÃOS GENITAIS MASCULINOS 

DO MACACO-PREGO (Cebus apella Linnaeus, 1758)

5.3.1 Órgãos Genitais Masculinos Internos

5.3.1.1 Testículos

 O aspecto geral dos testículos do macaco-prego (Cebus apella) revela a presença 

de grande quantidade de túbulos seminíferos em aspectos tridimensionais (Figura 64). O 

revestimento externo é formado pela túnica albugínea testicular, como se observa na figura 

64. A túnica albugínea testicular apresenta uma camada densa e homogênea, constituída por 

uma superposição de componentes laminares (Figura 65). No parênquima testicular observam-

se as estruturas de túbulos seminíferos seccionados transversal e longitudinalmente, que são 

individualizados e envoltos por grande quantidade de tecido intersticial (Figuras 64 e 65). As 

secções transversais dos túbulos seminíferos exibem numerosas células de aspectos globosos 

pertencentes à linhagem germinativa (Figura 66). Além disso, os túbulos seminíferos revelam 

nitidamente espermatozóides, contendo cabeça ovalada e fl agelo, em aspectos tridimensionais 
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Figura 64 - Eletromicrografi a do testículo do 
macaco Cebus apella. Evidencia na periferia, 
em aspecto geral, o parênquima testicular (P) e a 
túnica albugínea (�). Barra = 200mm.

Figura 65 - Eletromicrografi a do testículo do 
macaco Cebus apella. Exibe túbulos seminíferos 
(S) e tecido intersticial (I). Barra = 100mm.

Figura 66 - Eletromicrografi a do testículo do 
macaco Cebus apella. Mostra dois túbulos 
seminíferos e agrupamentos celulares, 
correspondentes às células intersticiais (CI). 
Barra = 20mm.

Figura 67 - Eletromicrografi a do testículo do 
macaco Cebus apella. Exibe um conjunto de 
células do túbulo seminífero e os espermatozóides, 
caracterizados pela presença de fl agelos (�). 
Barra = 10mm.
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(Figura 67). Em maior aumento, na figura 65, nota-se as projeções do tecido intersticial, 

observando as formações globosas que correspondem às células intersticiais (de Leydig) (Figura 

66).  

5.3.1.2 Epidídimo

 A microscopia eletrônica de varredura do epidídimo mostra o ducto epididimário, 

seccionado transversal e longitudinalmente, em diversos níveis (Figura 68). As secções 

transversais do ducto epididimário revelam a disposição das células epiteliais e o lúmen (Figura 

69). Ao redor do ducto epididimário, nota-se um arranjo de fi bras colágenas do interstício 

peritubular (Figura 69). Perifericamente observa-se a disposição das fi bras colágenas da 

cápsula do epidídimo (Figura 69). Em maior aumento, a figura 70 mostra as células epiteliais, 

cilíndricas, dispostas sucessivamente, delimitando o lúmen. No interior do lúmen evidencia-se 

o acúmulo de espermatozóides (Figura 70). Externamente, identifi ca-se a disposição de fi bras 

colágenas do espaço intersticial (Figura 70).

      

5.3.1.3 Ducto Deferente

 O ducto deferente, seccionado transversalmente, mostra os componentes da parede, 

circundados por uma camada de fi bras colágenas (Figura 71). No centro, verifi ca-se a luz do 

ducto deferente (Figura 72). Em secção transversal observa-se o lúmen, de forma achatada, 

circundado por células epiteliais altas e camadas musculares lisas, de disposição longitudinal 

interna, circular média e longitudinal externa (Figura 73). Perifericamente, nota-se a camada 

adventícia, constituída de feixes de fi bras colágenas e no interior do seu lúmen observa-se 

acúmulo de espermatozóides (Figura 73).   

 

5.3.1.4 Funículo Espermático

  A microscopia eletrônica de varredura do funículo espermático do macaco-prego mostra 
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Figura 68 - Eletromicrografi a do epidídimo 
do macaco Cebus apella. Mostra superfície 
do epidídimo, revelando o ducto epididimário 
seccionado transversal (T) e longitudinalmente 
(L). O envoltório constituído de tecido conjuntivo 
é claramente notado (E). Barra = 400mm.

Figura 69 - Eletromicrografi a do epidídimo 
do macaco Cebus apella. Em maior aumento 
observam-se as secções do ducto epididimário, seu 
conteúdo e o lúmen em aspectos tridimensionais 
(�). Nota-se o tecido colágeno disposto em 
camadas (TC). Barra = 100mm.

Figura 70 - Eletromicrografi a do epidídimo do 
macaco Cebus apella. Em maior aumento, exibe 
o ducto epididimário, evidenciando as células 
altas do epitélio do revestimento peritubular 
(�), fi bras colágenas do espaço intersticial (�) e 
conteúdo intraluminal (C). Barra = 10mm.
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Figura 71 - Eletromicrografi a do ducto deferente 
do macaco Cebus apella. Vista panorâmica 
do ducto deferente, evidenciando as estruturas 
constituintes e feixes de fi bras colágenas 
perifericamente. Na porção central nota-se o 
lúmen (L). Barra = 200mm.

Figura 72 - Eletromicrografi a do ducto deferente 
do macaco Cebus apella. Mostra o lúmen (L) e 
camadas musculares: longitudinal interna (LI), 
circular (C), longitudinal externa (LE). A camada 
adventícia é identifi cada na porção periférica (A). 
Barra = 40mm.

Figura 73 - Eletromicrografi a do ducto deferente 
do macaco Cebus apella. Em maior aumento, 
exibe parte do ducto deferente, evidenciando a 
camada longitudinal interna da túnica muscular 
(TM), células epiteliais altas (E) e o conteúdo 
intraluminal (espermatozóides). Barra = 10mm.
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os seus envoltórios, formados basicamente por uma cápsula homogênea de tecido conjuntivo 

denso, envolvendo os componentes vasculares – artéria testicular, secção circular, e veias 

testiculares, com contornos irregularmente achatados – pertencentes ao plexo pampiniforme 

(Figura 74). A secção transversal e circular do ducto deferente é notada lateralmente aos vasos 

sangüíneos (Figura 74).  Os feixes musculares, circundados por tecido conjuntivo, apresentam 

espessuras variáveis, tendo apenas uma camada delgada na porção do ducto deferente (Figuras 

74 e 75). A figura 76 mostra as secções transversais das artérias e veias. A presença de grande 

quantidade de hemácias é notada em aspecto tridimensional. Em maior aumento, pode-se 

notar a secção de uma artéria, revelando a sua estrutura, além de feixes de fi bras colágenas da 

adventícia, dispostos em várias camadas (Figura 77).

 

5.3.1.5 Glândulas Vesiculares

 As glândulas vesiculares são formadas por camadas musculares, circular interna e 

longitudinal externa, envoltas por feixes de fi bras do estroma conjuntivo (Figura 78). Na secção 

transversal, internamente, observam-se pregas de várias formas e alturas (Figura 79). A estrutura 

dos túbulos da glândula caracteriza-se por apresentar camadas musculares, circular interna e 

longitudinal externa e, externamente, o revestimento de tecido conjuntivo (Figuras 78 e 80). A 

figura 79 mostra projeções de pregas altas e de várias formas, em aspectos tridimensionais. Na 

porção periférica observa-se uma camada de tecido conjuntivo denso. 

5.3.1.6 Próstata

 A  figura 81 mostra um corte sagital mediano da próstata do macaco-prego (Cebus apella), 

evidenciando a estrutura do parênquima prostático e, perifericamente, a cápsula conjuntiva. Em 

secção transversal, observam-se a luz da uretra prostática, as áreas glandulares e a camada 

fi bromuscular (Figura 82). Em maior aumento, observa-se a superfície da uretra prostática e, 

lateralmente, as formações acinares e fi bromusculares (Figura 83). A figura 84 mostra a parte 

ventral da parede da uretra, identifi cando as camadas de musculatura lisa, entremeadas por 
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Figura 74 - Eletromicrografi a do funículo 
espermático do macaco Cebus apella. Mostra 
o aspecto geral do conteúdo do funículo 
espermático: artéria (A), veias (V) e ducto 
deferente (D). Barra = 1mm.

Figura 75 - Eletromicrografi a do funículo 
espermático do macaco Cebus apella. Revela 
parte do funículo espermático, contendo os feixes 
musculares (�), cápsula conjuntiva (CC) e artéria 
testicular (A). Barra = 200mm.
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Figura 76 - Eletromicrografi a do funículo 
espermático do macaco Cebus apella. Evidencia 
artéria (A) e veias (V) testiculares. A presença 
de grande quantidade de hemácias é notada, em 
aspectos tridimensionais, no lúmen de uma veia 
(�). Barra = 20mm.

Figura 77 - Eletromicrografi a do funículo 
espermático do macaco Cebus apella. Mostra 
uma secção transversal da artéria testicular, 
evidenciando a luz do vaso (L) e a camada 
elástica da mesma (C). Externamente, observa-se 
a disposição do tecido conjuntivo da adventícia 
(�). Barra = 20mm.
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Figura 78 - Eletromicrografi a da glândula 
vesicular do macaco Cebus apella. Aspecto geral 
da glândula vesicular, evidenciando o tecido 
conjuntivo estromal (TC) e os túbulos (T). Barra 
= 20mm.

Figura 80 - Eletromicrografi a da glândula 
vesicular do macaco Cebus apella.  Em maior 
aumento, a estrutura tubular evidencia as 
pregas da mucosa (M) e o tecido conjuntivo, 
perifericamente (�). Barra = 100mm.

Figura 79 - Eletromicrografi a da glândula 
vesicular do macaco Cebus apella. Mostra o 
tecido conjuntivo (TC) e as camadas musculares: 
circular interna (�) e longitudinal externa (�). 
Barra = 30mm.
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feixes de fi bras colagenas. A imagem da porção dorsal da próstata revela os agrupamentos 

de numerosas glândulas secretoras (Figura 85). A próstata apresenta uma conformação em 

projeções com formato de papilas (Figura 86). As projeções papilares da próstata são notadas 

em disposição alongada (Figura 87). Na superfície das projeções observam-se células colunares, 

em aspectos tridimensionais (Figura 87).  

5.3.1.7 Glândulas Bulbouretrais

 As glândulas bulbouretrais exibem um estroma contendo grande quantidade de vasos 

sangüíneos (Figura 88). Ao redor da estrutura glandular encontram-se as camadas musculares 

(Figura 89). Os ácinos glandulares são revestidos por epitélio colunar simples (Figura 89). A 

disposição de células epiteliais colunares simples é notada na superfície do lúmen, em aspectos 

tridimensionais (Figura 90).

  

5.3.1.8 Bulbo do Pênis

 O bulbo do pênis é uma estrutura muscular bem desenvolvida. Em corte transversal, 

destacam-se duas estruturas dispostas lateralmente à linha mediana (Figura 91). No interior da 

porção cavernosa, dorsalmente, observa-se grande quantidade de trabéculas, além das artérias 

profundas do pênis (Figura 92). Na porção ventral do bulbo do pênis nota-se o corpo esponjoso 

do pênis, que envolve a uretra peniana (Figura 93).  Mais externamente, a camada muscular 

adjacente é espessa e apresenta numerosos feixes musculares (Figuras 92, 93 e 94).  Ainda no 

bulbo do pênis, entre as regiões cavernosas e musculares, observam-se feixes espessos de fi bras 

colágenas densas, a túnica albugínea, que as mantém unidas (Figuras 92, 93 e 94). Na secção 

longitudinal da porção esponjosa observam-se, internamente, as trabeculações constituintes e, 

perifericamente, a camada fi bromuscular (Figura 95). 
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Figura 81 - Eletromicrografi a da próstata do 
macaco Cebus apella. Corte sagital da próstata, 
em vista panorâmica, evidenciando a porção 
acinar (A). Barra = 1mm

Figura 82 - Eletromicrografi a da próstata 
do macaco Cebus apella. Corte transversal, 
mostrando a luz da uretra prostática (U), porção 
glandular (G), região acinar (A) e camada 
fi bromuscular (F). Barra = 1mm

Figura 83 - Eletromicrografi a da próstata do 
macaco Cebus apella. Mostra a superfície da 
uretra prostática (U) e, lateralmente, as formações 
de estruturas acinares adjacentes (�). Barra = 
300mm.

Figura 84 - Eletromicrografi a da próstata do 
macaco Cebus apella. Mostra a parte ventral 
da parede da uretra prostática, evidenciando as 
camadas de musculatura lisa e feixes de fi bras 
colágenas. Barra = 100mm.

A
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Figura 85 - Eletromicrografi a da próstata do 
macaco Cebus apella. Vista geral do parênquima, 
evidenciando o agrupamento de glândulas 
prostáticas. Barra = 300mm.

Figura 86 - Eletromicrografi a da próstata do 
macaco Cebus apella. Mostra a conformação 
geral de uma glândula prostática, evidenciando as 
projeções papilares, em aspectos tridimensionais. 
Barra = 50mm.

Figura 87 - Eletromicrografi a da próstata do 
macaco Cebus apella. Em maior aumento, 
evidencia as projeções papilares da glândula, em 
aspecto tridimensional. Barra = 50mm.
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Figura 88 - Eletromicrografi a da glândula 
bulbouretral do macaco Cebus apella. Mostra a 
glândula bulbouretral (G), o estroma glandular e 
os vasos sangüíneos (�). Barra = 200mm.

Figura 89 - Eletromicrografi a da glândula 
bulbouretral do macaco Cebus apella. Em 
maior aumento da fi gura 88, revela a superfície 
da glândula bulbouretral, que evidencia o 
componente estromal adjacente (E) e formações 
acinares (A). Nota-se a disposição do epitélio 
colunar simples (�). Barra = 40mm.

Figura 90 - Eletromicrografi a da glândula 
bulbouretral do macaco Cebus apella. Em 
maior aumento, mostra a glândula bulbouretral, 
evidenciando as células epiteliais colunares (E). 
Barra = 10mm.

E
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Figura 91 - Eletromicrografi a do bulbo do 
pênis do macaco Cebus apella. Identifi cam-se 
as estruturas da porção dorsal do bulbo peniano, 
mostrando as regiões cavernosas (C) e as artérias 
profundas do pênis (�). A camada muscular 
adjacente é claramente notada (M). Barra = 
1mm.

Figura 92 -  Eletromicrografi a do bulbo do pênis 
do macaco Cebus apella. Evidencia as estruturas 
constituintes da porção ventral do bulbo do pênis, 
contendo o corpo esponjoso do pênis (�). A 
camada muscular adjacente é notada (M). Barra 
= 1mm.

Figura 93 -  Eletromicrografi a do bulbo do pênis 
do macaco Cebus apella. Evidencia a porção 
cavernosa, contendo as trabeculações (�) e uma 
artéria profunda do pênis (A), envolvidas por uma 
camada de fi bras colágenas (C). Barra = 1mm.
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Figura 94 - Eletromicrografi a do bulbo do pênis 
do macaco Cebus apella. Em maior aumento 
da Figura 93, revela as trabeculações do corpo 
cavernoso (�) e, externamente, a disposição 
ondulada de espessos feixes de fi bras colágenas 
(C). Nota-se, na porção periférica, os fascículos 
musculares (M). Barra = 100mm.

Figura 95 - Eletromicrografi a do bulbo do pênis 
do macaco Cebus apella. Secção longitudinal 
da porção esponjosa; internamente observam-
se as trabeculações constituintes (�) e, na 
porção externa, nota-se a camada fi bro-muscular 
adjacente (M). Barra = 100mm.
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5.3.1.9 Uretra Membranosa

 A uretra membranosa mostra as camadas concêntricas, desde a mucosa até a adventícia 

(Figura 96). A camada adventícia é constituída, basicamente, por uma grande quantidade de 

feixes de fi bras colágenas (Figura 97). A camada de tecido muscular é formada por feixes 

circulares e longitudinais (Figuras 96 e 97). A camada interna é constituída por feixes musculares, 

dispostos circularmente (Figuras 97 e 98) e a camada longitudinal, formada, essencialmente, 

por fi bras musculares dispostas longitudinalmente (Figuras 97 e 99). 

5.3.1.10 Osso Peniano

  Na secção transversal do osso peniano e tecidos circunjacentes, observa-se uma 

conformação cilíndrica e curta da porção compacta, circundada pelos feixes de fi bras colágenas 

(Figura 100). A fi gura 101 revela um aspecto longitudinal, identifi cando a disposição de feixes 

de fi bras colágenas. Em maior aumento da parede lateral da porção compacta, podem ser vistos 

numerosos feixes de fi bras colágenas (Figura 105). A porção compacta é mostrada na secção 

transversal, exibindo, internamente, área não ossifi cada e, externamente, o tecido conjuntivo 

(Figura 102). Após o tratamento com solução de hipoclorito de sódio e remoção do componente 

de tecido conjuntivo, observam-se a superfície compacta e uma estrutura que se confi gura em 

fundo cego (Figura 103). A superfície compacta apresenta ainda grande quantidade de forames 

nutrícios (Figura 103). A secção transversal do osso peniano mostra a superfície compacta, e 

perifericamente, a superfície da parede lateral (Figura 104). Em maior aumento, pode-se notar 

a superfície do osso peniano, com as depressões e as saliências, e uma estrutura mineralizada 

compacta (Figura 106). Na fi gura 107, observam-se os canais nutrícios, maiores e menores. 

Ainda no osso peniano, apresentam-se, na superfície compacta, as delimitações de áreas de 

inserção de feixes de fi bras colágenas (Figura 108). Em maior aumento, podem-se identifi car os 

feixes de fi bras colágenas da superfície compacta e pequenos forames nutrícios (Figura 109).   
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Figura 96 - Eletromicrografi a da uretra 
membranosa do macaco Cebus apella. Mostra o 
aspecto geral, evidenciando a luz da uretra e as 
camadas adjacentes. Barra = 1mm

Figura 97 - Eletromicrografi a da uretra 
membranosa do macaco Cebus apella. Em 
maior aumento, são vistas as camadas da uretra 
membranosa, circular interna (C) e longitudinal 
externa (LE), revestidas por tecido conjuntivo, 
túnica adventícia (TC). Barra = 300mm.

Figura 98 - Eletromicrografi a da uretra 
membranosa do macaco Cebus apella. Mostra 
a disposição das fi bras musculares da camada 
circular interna (C). Barra = 100mm.

Figura 99 - Eletromicrografi a da uretra 
membranosa do macaco Cebus apella. Evidencia 
as fi bras musculares da camada longitudinal 
externa. Barra = 100mm.
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Figura 101 - Eletromicrografi a do osso peniano 
do macaco Cebus apella. Mostra, em aspecto 
longitudinal, feixes de fi bras colágenas (�) e 
porção compacta (�). Barra = 300mm.

Figura 102 - Eletromicrografi a do osso peniano 
do macaco Cebus apella. Secção transversal do 
osso peniano, mostrando a parte compacta (C) e 
a porção periférica (P). Barra = 100mm.

Figura 100 - Eletromicrografi a de varredura do 
osso peniano do macaco Cebus apella. Evidencia 
secção transversal do osso peniano, que revela 
porção compacta,. Na porção periférica, nota-se 
a disposição de feixes de fi bras colágenas (C). 
Barra = 100mm.
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Figura 105 - Eletromicrografi a do osso peniano 
do macaco Cebus apella. Mostra, em maior 
aumento, a porção compacta (�) e feixes de 
fi bras colágenas (�).  Barra = 100mm.

Figura 103 - Eletromicrografi a do osso peniano 
do macaco Cebus apella. Osso peniano tratado 
com solução de hipoclorito de sódio. Evidencia a 
superfície, após a remoção do tecido conjuntivo. 
Barra = 400mm.

Figura 104 - Eletromicrografi a do osso peniano 
do macaco Cebus apella. Secção transversal  do 
osso peniano, mostrando a superfície compacta 
(C) e a parede lateral (�). Barra = 100μm.
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Figura 107 - Eletromicrografi a do osso peniano 
do macaco Cebus apella. Evidencia parte 
da superfície do osso peniano, mostrando as 
depressões longitudinais (�) e pequenos forames 
de superfície (�). Barra = 40mm.

Figura 108 - Eletromicrografi a do osso peniano 
do macaco Cebus apella. Superfície compacta do 
osso peniano, evidenciando as delimitações de 
áreas de inserção dos feixes de fi bras colágenas 
(�). Barra = 30mm.

Figura 109 - Eletromicrografi a do osso peniano 
do macaco Cebus apella. Em maior aumento 
da superfície compacta do osso peniano, 
evidenciando grande quantidade de forames 
nutrícios (�), entremeados de feixes de fi bras 
colágenas (�). Barra = 20mm.

Figura 106 - Eletromicrografi a do osso peniano 
do macaco Cebus apella. Mostra a superfície do 
osso peniano, evidenciando as depressões (�) e 
pequenas saliências (�) de superfície. Barra = 
100mm.
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5.3.2 Órgãos Genitais Masculinos Externos

5.3.2.1 Pênis

 A estrutura do pênis, em secção transversal, mostra aspectos dos corpos cavernoso e 

esponjoso, bem desenvolvidos (Figura 110). Os corpos cavernoso e esponjoso estão envoltos 

por tecido conjuntivo denso, que os individualiza, e que corresponde à túnica albugínea peniana, 

que se apresenta em uma disposição radiada e ondulada de fi bras colágenas (Figuras 110 e 111). 

O corpo cavernoso revela as trabeculações e, no seu interior, duas artérias profundas do pênis 

(Figura 112). Na porção ventral, em contigüidade com a túnica albugínea, nota-se a uretra 

peniana envolta pelas trabeculações do corpo esponjoso do pênis e delimitada parcialmente por 

tecido conjuntivo denso, semelhante à albugínea, a qual os mantém unidos (Figuras 110 e 111). A 

Figura 112 mostra a arquitetura da túnica albugínea, revelando as ondulações sucessivas de tecido 

conjuntivo. Na uretra observam-se as trabeculações esponjosas, em aspectos tridimensionais 

(Figura 113). Nas áreas externas adjacentes observam-se feixes de fi bras colágenas, dispostas 

em forma de lamelas, separando a túnica albugínea das trabeculações do corpo esponjoso 

(Figura 113).       

5.3.2.2 Glande

 A glande é bem desenvolvida e exibe um formato de uma “cabeça de prego” (Figura 

114). O orifício uretral externo, em forma de fenda vertical, está localizado entre duas margens 

assimétricas (Figura 114). As margens são revestidas por epitélio pavimentoso estratifi cado 

queratinizado (Figura 115). Na coroa da glande, observa-se projeções na superfície do epitélio 

em forma de “espículas” (Figura 115). Na região correspondente ao colo da glande, observa-se 

uma área com grande número de pregas da mucosa e com ausência de espículas (Figura 116). 

Portanto, na maior parte da sua extensão, encontra-se grande quantidade de espículas, com 

característica de tecido epitelial de revestimento (Figura 116). As espículas possuem diâmetros 

e tamanhos diferentes, quando vistas tridimensionalmente (Figura 117). A figura 118, em maior 
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Figura 110 - Eletromicrografi a do pênis do 
macaco Cebus apella. Mostra seus componentes 
em vista panorâmica: corpo cavernoso (C), corpo 
esponjoso (E), este circundando a uretra. Barra 
= 300mm.

Figura 111 - Eletromicrografi a do pênis do 
macaco Cebus apella. Mostra o corpo cavernoso 
(C) com as trabeculações características e a 
uretra envolta pelo corpo esponjoso (E). Entre o 
corpo cavernoso e o corpo esponjoso interpõe o 
tecido conjuntivo (túnica albugínea) (A). Barra 
= 300mm.

Figura 112 - Eletromicrografi a do pênis do 
macaco Cebus apella. Evidencia a arquitetura da 
túnica albugínea (T), delimitada por estroma de 
tecido conjuntivo. A túnica albugínea evidencia as 
ondulações características (�). Barra = 100mm.

Figura 113 - Eletromicrografi a do pênis do 
macaco Cebus apella. Mostra a luz da uretra (U) 
e as trabeculações do corpo esponjoso do pênis, 
em aspecto tridimensional (�). Perifericamente, 
nota-se a disposição de feixes de fi bras colágenas 
(C).  Barra = 300mm.
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Figura 114 - Eletromicrografi a da glande do 
macaco Cebus apella. Mostra a glande em 
vista panorâmica: abertura uretral vertical (U), 
delimitada pelos lábios (�). Barra = 1mm

Figura 115 - Eletromicrografi a da glande do 
macaco Cebus apella. Em maior aumento da 
fi gura anterior, revela a porção revestida por 
epitélio pavimentoso estratifi cado queratinizado 
(Q). Perifericamente observam-se as projeções 
de espículas (�). Barra = 400mm.

Figura 116 - Eletromicrografi a da glande 
do macaco Cebus apella. Mostra a coroa da 
glande, contendo espículas revestidas por 
epitélio pavimentoso estratifi cado queratinizado 
(Q), seguido de pregas do epitélio (P). Mais 
inferiormente destaca-se grande quantidade de 
espículas (�). Barra = 1mm
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Figura 117 - Eletromicrografi a da glande do 
macaco Cebus apella. Mostra a presença de 
numerosas espículas em aspectos tridimensionais. 
Barra = 100mm.

Figura 118 - Eletromicrografi a da glande do 
macaco Cebus apella. Mostra, em maior aumento, 
as espículas revestidas por epitélio pavimentoso 
estratifi cado queratinizado (Q). Algumas células 
epiteliais estão em fase de esfoliamento (�). 
Barra = 20mm.
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aumento, mostra as espículas, revestidas por epitélio pavimentoso estratifi cado queratinizado, 

tendo algumas células epiteliais em fase de esfoliamento.  

  

5.3.2.3 Escroto

 Observações ao microscópio eletrônico de varredura da superfície do escroto mostraram 

numerosas pregas e pêlos distribuídos esparsamente (Figura 119). Algumas regiões não 

possuem pêlos e são revestidas por epitélio pavimentoso estratifi cado queratinizado, cujas 

células estão dispostas em diferentes camadas. A figura 120 revela, ainda, uma porção da 

prega, evidenciando um sulco profundo e células epiteliais superfi ciais, que apresentam formas 

piramidais. Na superfície das pregas, essas células podem apresentar modifi cações de forma, 

conforme sua localização (Figura 121). A figura 122 mostra a superfície epitelial, revelando as 

células epiteliais de formas piramidais e em fase de descamação. Em maior aumento, destacam-

se, nitidamente, as células piramidais e as margens intercelulares (Figura 123). 

5.3.2.4 Prepúcio

 A lâmina de mucosa que recobre parte da porção livre do pênis do macaco Cebus apella 

constitui o seu prepúcio. Ela é desprovida de pêlos e apresenta uma série de dobras na mucosa 

(Figura 124). Essas dobras estão dispostas paralelamente, como se nota na figura 125. Em 

maior aumento, pode-se observar a relação de uma superfície da prega com o tecido conjuntivo 

da estrutura do pênis (Figura 126). 
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Figura 119 - Eletromicrografi a do escroto 
do macaco Cebus apella. Mostra a epiderme 
contendo as pregas e pêlos (�). Barra = 10mm.

Figura 120 - Eletromicrografi a do escroto do 
macaco Cebus apella. Evidencia uma parte da 
prega da pele, mostrando um sulco profundo 
e células epiteliais superfi ciais (�). Barra = 
20mm.

Figura 121 - Eletromicrografi a do escroto do 
macaco Cebus apella. Revela células epiteliais 
de formas piramidais (�). Barra = 20mm.
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Figura 123 - Eletromicrografi a do escroto do 
macaco Cebus apella. Em maior aumento, 
evidencia as células piramidais (P) e margens 
intercelulares (�).  Barra = 20mm.

Figura 122 - Eletromicrografi a do escroto 
do macaco Cebus apella. Mostra as células 
epiteliais de formas piramidais (�) e em fase de 
descamação (�). Barra = 2mm.
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Figura 124 - Eletromicrografi a do prepúcio do 
macaco Cebus apella. Mostra, em aspecto geral, 
as dobras do prepúcio (�). Barra = 1mm

Figura 125 - Eletromicrografi a do prepúcio do 
macaco Cebus apella. Observam-se as dobras, 
dispostas paralelamente (�). Barra = 100mm.

Figura 126 - Eletromicrografi a do prepúcio do 
macaco Cebus apella. Em maior aumento, nota-
se a superfície da dobra (P) e tecido conjuntivo 
do pênis (TC). Barra = 100mm.
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6 DISCUSSÃO     

6.1 AVALIAÇÃO MACROSCÓPICA

Os órgãos genitais masculinos do macaco Cebus apella são representados por dois 

testículos, dois epidídimos, dois ductos deferentes, duas glândulas vesiculares, uma próstata, 

duas glândulas bulbouretrais e um pênis com um vestígio de osso peniano (báculo), característica 

típica de alguns mamíferos, e uma glande bem desenvolvida, com formato semelhante a uma 

cabeça de prego, a partir do qual surgiu o nome popular - “macaco-prego”. 

A organização morfológica dos órgãos genitais do macaco Cebus apella difere, 

macroscopicamente, em seus vários segmentos, de espécie para espécie; porém, a disposição e 

a localização dos mesmos são idênticas entre os animais. 

Testículos

Ainda que não se tenha sido feito nenhum tratamento estatístico, o tamanho dos 

testículos do Cebus apella, aparentemente, é proporcional ao tamanho do corpo do animal, à 

semelhança do homem (SCHULTZ, 1938). Em outros primatas o tamanho dos testículos pode 

não estar relacionado ao tamanho do corpo, como indicado para o Haplorhini (POCOCK,901918 

apud HILL, 1953); podem ser pequenos em relação ao tamanho do corpo, como no Gorilla 

sp, Pongo sp, Hylobatidae (POCOCK,901918 apud HILL, 1953); no Lagothrix sp ou macaco-

barrigudo (POCOCK, 1920; Pohl, 1928; Hill, 1953, 1958; Ortmann, 1958), e no macaco- 

Alouatta sp (HARMS, 1956); ou grandes, como no chimpanzé, no Macaca mullata, no babuíno 

(POCOCK,901918 apud HILL, 1953) e em sagüis (WAGNER, 1840). Em estudo comparativo 

sobre os órgãos genitais masculinos do Cebus apella e animais do gênero Saimiri sp, Schultz 

(1938) relatou que os testículos do primeiro são menores do que no Saimiri sp.

As diferenças entre as relações de tamanho das gônadas nas espécies de primatas poderiam 

ser atribuídas à fi siologia reprodutiva de cada uma. Assim sendo, os testículos pequenos do 

gorila poderiam indicar taxa de produção de espermatozóides baixa e armazenagem pequena, o 

 90 POCOCK, R. I. Proc. Zool. Soc. Lond. 1918, pág. 19-23. 
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que está de acordo com freqüência de copulação baixa (RAVEN et al., 1950).

 Os testículos do macaco Cebus apella, em formato globoso, são pendentes no interior 

do escroto, formando, cada um, juntamente com o respectivo epidídimo, uma massa globular 

pequena, e estão envoltos por uma túnica espessa de tecido conjuntivo. A posição dos testículos 

nos primatas parece variar de acordo com a espécie. Em todos os animais observados neste 

estudo, os testículos ocupavam uma posição escrotal como a referida para os Alouatta palliata 

(SCHULTZ, 1938) e sagüis (WAGNER, 1840). No macaco-barrigudo (Lagothrix), podem ser 

escrotais, para-penianos ou pré-penianos, que, aparentemente, independe da idade ou do grau de 

maturidade sexual (POCOCK, 1920; POHL, 1928; HILL, 1953, 1958; ORTMANN, 1958); e, 

preferencialmente, para-penianos no macaco Alouatta sp, ainda que possam ocorrer na posição 

pré-peniana (HARMS, 1956).

O formato globular dos testículos do Cebus apella foi descrito também no Alouatta 

seniculus (SCHULTZ, 1938).  Por outro lado, o formato e a descrição das extremidades 

(capitata e caudata), faces (lateral e medial) e margens (livre e epididimária), observados no 

Cebus apella, diferem do indicado por Wislocki (1936) para o Callicebus - em forma de elipse, 

com faces ventro-laterais e médio-dorsais e margens médio-ventrais e dorso-laterais, e no gorila 

– em forma de grão de feijão (RAVEN et al., 1950).

A disposição (organização) das túnicas albugínea e vaginal corresponderam ao encontrado 

em Ateles geoffroyi por Schultz (1938); no gorila por Raven et al. (1950), e no macaco Cebus 

griséus por Harrison91 (1949 apud HILL, 1960). 

A disposição dos testículos do Cebus apella, sua localização, trajeto e organização 

dos vários componentes - testículo, epidídimo, funículo espermático, ducto deferente, vasos 

e túnica vaginal - foram semelhantes aos descritos no macaco rhesus (WISLOCKI et al., 

1965). Segundo Schultz (1938), os Saimiri sp apresentam a túnica vaginal fechada na porção 

proximal, justifi cando a menor mobilidade comparativamente ao Cebus apella. A maior ou 

menor mobilidade das gônadas nas diferentes espécies está, provavelmente, relacionada ao 

sistema de termorregulação testicular, implicado ao habitat da espécie. 

O confronto dos resultados deste estudo com o Cebus apella com os dados disponíveis 

  91 HARRISON, R. G. Proc. Zool. Soc. Lond. CXIX 1949, pág. 325-328.  
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na literatura sobre primatas indica enorme diversidade no aspecto macroscópico dos testículos 

desta classe de animais. Tal diversidade é compatível com a variedade de hábitos reprodutivos 

entre as espécies.

 

Epidídimo

No Cebus apella o epidídimo é um órgão alongado, em forma de vírgula ou de letra 

“C”, intimamente aderido à superfície testicular, na margem reconhecida como epididimária, 

acompanhado-a desde a extremidade capitata do testículo, onde ostenta uma dilatação − cabeça 

do epidídimo − até próximo à extremidade caudata, onde é mais delgado − cauda do epidídimo.  

Esta descrição está concorde com o observado no Cebus sp (Swaison, 1835), no Semnopithecus 

(AYER, 1948), no Macaca mullata (WISLOCKI, 1933), e nos sagüis (WAGNER, 1840). Nestas 

espécies existe uma fossa digitiforme pequena entre o corpo do epidídimo e o testículo – bolsa 

testicular. No corpo do epidídimo existe uma prega dupla de membrana serosa, que forma uma 

espécie de meso, conectando o epidídimo à lâmina parietal da túnica vaginal, sendo uma exceção 

no Colobus verus. Nos sagüis, porém, Wagner (1840) relata que o epidídimo tem a metade do 

comprimento do testículo, a cauda é grande, constituindo quase a metade do órgão, e dela 

surge o ducto deferente. Raven et al. (1950), por sua vez, descrevem que no gorila o epidídimo 

é pequeno, sua cauda não alcança a extremidade inferior do testículo, e a cabeça não envolve 

a extremidade superior do mesmo. A descrição dos autores, quanto à posição e comprimento 

de cada divisão ou segmento do epidídimo, não confere com os achados no presente trabalho 

no Cebus apella. No macaco Alouatta sp, conforme descreve Harms (1956), o epidídimo é 

proporcionalmente maior que o testículo, sua cauda adere ao saco vaginal e continua por meio 

do tecido adiposo do escroto, diferente do que foi encontrado no macaco Cebus apella. 

Ducto deferente

O ducto deferente do Cebus apella origina-se na cauda do epidídimo e termina unindo-

se ao ducto da glândula vesicular para formar o ducto ejaculatório. Na sua origem, é delgado 

e contorcido, espessando-se a seguir, assumindo o aspecto de um cordão com lúmen estreito. 

Transita pela face medial do corpo do epidídimo até atingir o funículo espermático, onde se 
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junta aos vasos e nervos testiculares.

A morfologia e disposição do ducto deferente do Cebus apella foram semelhantes ao 

descrito para o Alouatta seniculus  Schutz92 (1938 apud HILL, 1953) e para o macaco Alouatta 

sp (HARMS, 1956; Hill, 1953; Eckstein93 1958 apud HILL, 1960).  Em concordância com 

os relatos de Wislocki (1933) e Harrison94 (1949 apud HILL, 1960) para este gênero, não foi 

observada dilatação nos ductos deferentes (ampola do ducto deferente). Esta ampola, contudo, 

pode estar presente em algumas espécies de primatas, como no Haplorhini (WISLOCKI, 1933). 

A observação da ausência da ampola no ducto deferente para o macaco Cebus apella corrobora 

com os resultados de Raven et al. (1950), para o gorila, e Engle (1932) para o macaco rhesus, 

para o qual o autor menciona que existe, quando muito, um discreto espessamento da parede 

do ducto. 

Funículo espermático

Os resultados alcançados para o funículo espermático no Cebus apella permitem afi rmar 

que sejam iguais aos achados de Wislocki et al. (1965) no macaco rhesus, no qual o mesmo 

se forma pelo agrupamento dos vasos (sangüíneos e linfáticos) e nervos testiculares, o ducto 

deferente, mais o tecido conjuntivo frouxo e as membranas serosas que os envolvem.

Segundo Mijsberg95 (1923 apud HILL, 1960), o músculo cremáster é desenvolvido no 

Saimiri sp e Ateles sp, mas existem algumas diferenças genéricas quanto aos detalhes de sua 

constituição; este dado está em conformidade com os achados deste trabalho para o Cebus apella, 

que na composição da parede do canal inguinal registra o músculo cremaster, cuja aponeurose 

constitui a fáscia cremastérica, que forma a camada média da fáscia espermática. Quanto ao 

formato do funículo espermático, descrito neste trabalho no capítulo dos resultados, pode-se 

afi rmar que é acentuadamente achatado o que lhe confere uma aparência laminar, aspecto que 

não foi aludido pelos autores clássicos, porque falta uma descrição pormenorizada com esta 

forma na literatura especializada.

 

  92 SCHULTZ, A.H. Anat. Rec., LXXII, 1938, pág. 388-392.
  93 ECKSTEIN, Pág. In Primatologia, iii (1). Basel; S. Karger. 1958, pág. 259-365
  94 HARRISON, R. G. Proc. Zool. Soc. Lond. CXIX 1949, pág. 325-328.  
  95 MIJSBERG, W. A. Verh. Akad. Wet., Amst. Sect. 2, n. 1, 1923, pág. 93.
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Glândulas vesiculares

A morfologia das glândulas vesiculares do Cebus apella correspondeu ao descrito para 

outras espécies deste gênero, como: Cebus griséus (HARRISON,96 1949 apud HILL, 1953); 

gorila (RAVEN et al., 1950); Cebus sp, (Hill, 1953; ECKSTEIN,97 1958 apud HILL, 1960); 

Platyrrhini (KLAAR; KRASA,98 1921 apud HILL, 1960) e Aloutta seniculus (SCHULTZ,99 

1938 apud HILL, 1953). 

Próstata

Observou-se que os dados obtidos neste estudo para o Cebus apella, com relação à 

próstata, não estão em conformidade com aqueles encontrados na literatura. A próstata é descrita 

por Leydig100 (1850 apud HILL, 1960) no Cebus sp e Swainson101 (1835 apud HILL, 1935) 

para a família Cebidae, e cita-se que ela não forma um cíngulo ao redor da uretra, pois está 

ausente na sua porção ventral. A glândula é dividida em uma parte cranial, envolvendo o ducto 

ejaculatório, e uma parte caudal. Leydig cita ainda que, no Cebus apella e no Ateles a parte 

cranial é separada da caudal apenas por um sulco superfi cial; esse sulco é muito profundo no 

Saimiri e distinto no Alouatta. Esta descrição dos dois autores sobre o sulco não foi confi rmada 

para o Cebus apella nos achados do presente trabalho. 

De acordo com Klaar e Krasa102 (1921 apud HILL, 1960), no Cebus griseus adulto, a 

próstata é contínua, bem desenvolvida, apresentando forma piriforme, se divide em lobos caudal 

e cranial, e nenhum lobo envolve completamente a uretra, porém, o lobo cranial quase sempre 

o faz. O mesmo autor relata que nos Hapalidae, a próstata não apresenta nenhuma divisão em 

lobos, mas no Cebidae existe uma separação distinta nas partes cranial e caudal, por um sulco 

transversal, ou em forma de V, nos Saimiri. Nenhuma porção circunda a uretra, mas envolve-a 

no aspecto dorsal e nas laterais. A parte cranial é muito menor, especialmente nos Ateles. Como 

já foi descrito, a distribuição morfológica da próstata no Cebus apella é bem particular neste 

96 HARRISON, R. G. Proc. Zool. Soc. Lond. CXIX 1949, pág. 325-328.  
97 ECKSTEIN, Pág. In Primatologia, iii (1). Basel; S. Karger. 1958, pág. 259-365.
98 KLAAR, J.; KRASA, F. C. Z. Anat. Entw Gesh., LXI, 1921, pág. 52-55.
99 SCHULTZ, A.H. Anat. Rec., LXXII, 1938, pág. 376-385.
100 LEYDIG, F. Z. Wiss. Zool., II, 1850, pág. 26-32.
101 SWAINSON, W. Natural History and Classifi cation of Quadrupeds, Mammals, 1835, pág. 112-119.
102 KLAAR, J.; KRASA, F. C. Z. Anat. Entw Gesh., LXI, 1921, pág. 52-55.
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primata do Novo Mundo, diferindo da descrição feita por Klaar e Krasa.

No Haplorhini a próstata exibe uma forma cônica, se localiza posteriormente à uretra e 

é dividida, por uma fi ssura transversal, em lobos craniais (maiores) e caudais (menores), como 

descreve Wislocki (1933). Esta divisão da próstata foi confi rmada nos estudos de Mijsberg103 

(1923 apud HILL, 1960) no macaco Ateles geoffroyi, porém a porção cranial consiste de dois 

nódulos convexos e pequenos, aderidos na porção cranial da bexiga, apostos à terminação de 

cada ducto deferente. Cada nódulo é separado do lobo caudal, mais amplo, por uma fi ssura 

transversal superfi cial. A porção caudal apresenta um formato de castanha, com superfície lisa 

e dorsalmente larga, que se estreita no sentido distal, ao longo da uretra. Nenhuma parte da 

glândula se estende para a parede ventral da uretra. De acordo com Leydig104 (1850 apud HILL, 

1960), no Alouatta seniculus a próstata é uma estrutura plana, moderadamente espessa. Ao 

contrário, no macaco Alouatta sp Hill (1953) e Eckstein105 (1958 apud HILL, 1960) relatam 

que a próstata confi gura-se em uma forma piramidal, lisa, de coloração amarronzada que se 

encontra apoiada dorsal e lateralmente sobre a primeira parte da uretra pélvica. Segundo Raven 

et al. (1950), no gorila a próstata é pequena e é cranialmente unida, mas os lobos caudais não 

são fundidos, embora tenham contato entre si na porção caudal dos ductos ejaculatórios. Quanto 

ao tamanho da próstata, observou-se que no Cebus apella ela é pequena, assim como descrevem 

Raven et al. para o gorila, mas diferente quanto às outras descrições citadas, pois não estão de 

acordo com os achados deste estudo. 

Engle (1932) descreve que, no macaco rhesus, a próstata do animal adulto é um 

órgão compacto, de tamanho conspícuo que se situa na região posterior da uretra prostática, à 

semelhança do que ocorre com outras espécies de macacos; porém diferente dos humanos, nos 

quais ela não circunda a uretra, ao contrário do que foi observado neste estudo para o Cebus 

apella, pois, como já foi descrito, a próstata envolve toda a uretra prostática. O lobo cranial e 

o istmo prostático (lobo médio) nos macacos são mais extensos que no homem e circundam 

os ductos ejaculatórios, na medida em que penetram obliquamente o órgão para atingir o seio 

urogenital (MIJSBERG106 1923 apud HILL, 1960).

103 MIJSBERG, W. A. Verh. Akad. Wet., Amst. Sect. 2, n. 1, 1923, pág. 92.
104 LEYDIG, F. Z. Wiss. Zool., II,  1850, pág. 5-20.
105 ECKSTEIN, Pág. In Primatologia, iii (1). Basel; S. Karger. 1958, 367-380.
106 MIJSBERG, W. A. Verh. Akad. Wet., Amst. Sect. 2, n. 1, 1923, pág. 93.
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 No chimpanzé e no babuíno, assim como no homem, a próstata é bem desenvolvida. 

O grande lobo ventral existente no homem, entretanto, é ausente no babuíno e por isto a uretra 

não é completamente circundada pelo tecido prostático. No babuíno, a glândula se une no 

sentido anterior, embora o lobo ventral seja pequeno. Neste macaco a próstata exibe quatro 

lobos: dois lobos, cranial e caudal, bem proeminentes e dois lobos laterais pouco diferenciados. 

Esta confi guração foi inicialmente descrita por Mijsberg106 (1923 apud HILL, 1960) e depois 

por Krieger e Roberts Jr. (1972). A quantidade de lobos encontrados neste estudo para o Cebus 

apella é semelhante à encontrada por Mijsberg106 (1923 apud HILL, 1960), mas a divisão dos 

mesmos é diferente.

Glândulas bulbouretrais

Observou-se que os achados quanto à descrição morfológica e disposição das glândulas 

bulbouretrais para o Cebus apella não diferem daqueles obtidos por Wislocki (1936) para o 

Haplorhini e por Mijsberg107 (1923 apud HILL, 1953) para o macaco Ateles geoffroyi, pois 

nestes macacos elas se apresentam como pequenas esferas glandulares, de superfície lisa e 

coloração amarelada, localizadas bilateral e dorsocranial ao bulbo do pênis. Essas glândulas se 

encontram na parte mais caudal da uretra membranosa e desembocam no lúmen da parte inicial 

da uretra esponjosa, próximo ao bulbo do pênis. Leydig108 (1850 apud HILL, 1960), no entanto, 

descreve que as glândulas bulbouretrais no Alouatta seniculus são grandes e apresentam fi bras 

musculares, derivadas do músculo uretral, onde se verifi ca a ausência de envoltório muscular 

completo, como encontrado no Cercopithecus sp e no Papio sp Raven et al. (1950), ao fazer a 

comparação das glândulas bulbouretrais no babuíno, no homem e no chimpanzé, observaram 

que existem duas glândulas bulbouretrais grandes, ao lado do diafragma urogenital no babuíno, 

enquanto, no homem e no chimpanzé, elas são muito menores e situam-se dentro do diafragma 

urogenital; são particularmente mínimas no chimpanzé e ausentes no gorila, mas seus ductos, 

pequenos e estreitos, se abrem na porção bulbar da uretra. Esta última observação, descrita 

pelos autores quanto ao tamanho das glândulas bulbouretrais, não foi constatada no presente 

107 MIJSBERG, W. A. Verh. Akad. Wet., Amst. Sect. 2, n. 1, 1923, pág. 93.
108 LEYDIG, F. Z. Wiss. Zool., II, 1850, pág. 25-39.
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estudo no Cebus apella, mas sim quanto à posição e disposição das mesmas.    

 Bulbo do pênis

 O bulbo do pênis no Cebus apella exibe uma estrutura muscular bem desenvolvida, 

quando comparada com aquela do homem (BONNER et al. 1972). Confi gura-se como uma 

massa alongada entre os dois músculos isquiocavernosos e possui textura e coloração de 

músculo estriado esquelético. Referências a este segmento não foram encontradas na literatura, 

em especial dos autores clássicos para os órgãos genitais masculinos de primatas.   

Uretra

 A uretra do Cebus apella é dividida em três partes: prostática, membranosa e esponjosa, 

em consonância com o descrito para a família Cebidae (SWAINSON108, 1835 apud HILL, 1935); 

para Cebus griséus (MIJSBERG109 1923 apud HILL, 1960) e para o macaco rhesus (Heller, 

Sprinz111 1921 apud HILL, 1960). Schultz110 (1938 apud HILL, 1953) cita que no Aloutta seniculus 

a uretra é dividida em duas partes, pélvica e peniana, e não existe uma porção membranosa 

distinguível, embora possa ser reconhecido um diafragma urogenital fi broso, de uma só lâmina, 

formado pela fáscia pélvica parietal. Leydig111 (1850 apud HILL, 1960) descreve, ainda, que no 

Alouatta seniculus a uretra fi naliza como uma fenda vertical sobre o ápice da glande peniana, e 

normalmente as paredes do óstio são apostas e formam lábios proeminentes (semelhantes aos 

vulvares). No macaco Alouatta, Hill (1953) e Eckstein112 (1958 apud HILL, 1960) relatam que 

a uretra membranosa apresenta parede espessa. No Cebus apella, a uretra possui esta mesma 

conformação quanto à espessura da parede. 

 Ao comparar a uretra do Cebus apella com a descrição feita por Raven et al. (1950) para 

o gorila macho, observou-se que existe uma semelhança de conformação.  

108 SWAINSON, W. Natural History and Classifi cation of Quadrupeds, Mammals, 1835, pág. 112-119.
109 MIJSBERG, W. A. Verh. Akad. Wet., Amst. Sect. 2, n. 1, 1923, pág. 92.
110 HELLER, J.; SPRINZ, O. Z. Urol. Chir., VII, 1921, pág. 120-122.
111 SCHULTZ, A.H. Anat. Rec., LXXII, 1938, pág. 388-392.
112 LEYDIG, F. Z. Wiss. Zool., II, 1850, pág. 26-32.
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 Osso peniano

Observou-se em todos os exemplares do Cebus apella a presença de um osso peniano. 

O osso peniano, mais ou menos desenvolvido, também é descrito em outros primatas, 

como o Saimiri sp e Aotes infulatus (VOIGT, 1836); Pithecia (DESMAREST113, 1820 apud 

HILL, 1960); gorila e babuíno (POHL114, 1928 apud HILL, 1953; Hill, 1958); Macaca mulatta 

(WISLOCKI, 1933; catarrinos, em geral (WISLOCKI et al., 1965). Nos Lagothrix sp, Ateles sp 

e Ateles paniscus aquele osso está ausente (POHL115, 1928 apud HILL, 1953; Hill, 1958).

Pode-se inferir que o osso peniano no Cebus apella contribui para a ereção do pênis, à 

semelhança do que ocorre em outros animais que não os primatas, como nos canídeos.  
 

Pênis

As observações feitas no presente estudo para o Cebus apella sobre a morfologia do 

pênis são iguais as de Swainson (1835) para o pênis da família Cebidae: cilíndrico, alongado 

e delgado, exibindo uma glande desenvolvida, características morfológicas comuns entre os 

cebídeos (SWAINSON116, 1835 apud HILL, 1953). 

Os resultados para o Cebus apella foram semelhantes aos descritos por Wislocki117 (1936 

apud HILL, 1953), porém, este autor caracterizou o pênis como uma estrutura truncada, em vez 

de delgada. Pohl118 (1928 apud HILL, 1953) descreve que a fl exura sigmóide, ora denotada, foi 

também observada para o Cebus capucinus e, quanto ao tamanho do pênis, é mais robusto no 

Cebus robustus. No Callicebus sp o pênis é pequeno e protraído na parte anterior da parede 

escrotal, apresentando uma abertura vertical na uretra, em forma de fenda, na porção inferior 

(WISLOCKI117 1936 apud HILL, 1953).

De acordo com Mijsberg119 (1923 apud HILL, 1960), nos Cebídeos as relações do pênis 

com os ossos pélvicos têm uma forma intermediária daquela encontrada no Cynomorpha e 

no homem. Os pilares do pênis em ambos são ligados ao arco púbico, ocupando metade da 

extensão da face ventral do púbis, e são constituídos pelos músculos retratores do pênis, bem 

113 ECKSTEIN, Pág. In Primatologia, iii (1). Basel; S. Karger. 1958, pág. 259-365.
114 DESMAREST, A. G. Mammalogie, pt. 1, VIII. Paris,1820, pág. 401-402.
115 POHL, L. Z. Anat. EntwGesh., LXXXVI,  1928, pág. 83-117.
116 SWAINSON, W. Natural History and Classifi cation of Quadrupeds, Mammals, 1835,  pág. 69-7.
117 WISLOCKI, G. B. Hum. Biol. VII 1936, pág. 315-325.
118 POHL, L. Z. Anat. EntwGesh., LXXXVI,  1928, pág. 73-75.
119 MIJSBERG, W. A. Verh. Akad. Wet., Amst. Sect. 2, n. 1,  1923, pág. 42-45.
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como pelo isquiocavernoso e bulboesponjoso, que são mais desenvolvidos.  As descrições de 

Mijsberg coincidem com os achados deste trabalho para o Cebus apella. 

No presente trabalho foi observado que a rafe mediana do pênis do Cebus apella, sobre 

o bulbo do pênis, tem comprimento que abrange dede o períneo até o corpo do pênis. Esta varia 

de espécie para espécie como foi descrito, por exemplo, por Mijsberg119 (1923 apud HILL, 

1960), que observou ser longa no Saimiri sp e muito longa no Ateles sp. 

Quanto ao formato cilíndrico, o pênis do Cebus apella se assemelha ao do macaco-

barrigudo (Lagothrix) (POCOCK120, 1920 apud HILL, 1962; POHL121, 1928 apud HILL, 1953; 

HILL, 1953, 1958; ORTMANN122, 1958 apud HILL, 1962), ao do Saimiri sp (VOIGT, 1836) e 

dos sagüis (WAGNER, 1840). Quanto à sua extensão, é semelhante ao dos sagüis e diferente, 

por ser mais longo, do macaco-barrigudo (Lagothrix), Macaco-aranha (Ateles) e gorila (RAVEN 

et al., 1950). 

As características gerais do pênis do Cebus apella se assemelham às dos Hapale 

(POHL121, 1928 apud HILL, 1953). 

Quanto à posição do pênis no Cebus apella, em comparação com as observações feitas 

na literatura, constatou-se que é contrária aos catarrinos (WISLOCKI et al., 1965), nos quais, em 

vez de ser pendular, a partir da margem inferior da sínfi se, ele se localiza à frente no abdômen, 

em distâncias variadas. O pênis do Alouatta fusca, descrito por Pohl121 (1928 apud HILL, 1953), 

e o do Alouatta seniculus, descrito por Swainson123 (1835 apud HILL, 1953) no macaco adulto, 

é inteiramente coberto pelo prepúcio. A porção intra-prepucial é curta (POHL121, 1928 apud 

HILL, 1953) e, embora mais longa no Alouatta seniculus, a ligação prepucial é próxima à 

glande, como no homem. 

 O confronto dos resultados obtidos para o Cebus apella com os dados disponíveis na 

literatura, indica grande variedade na morfologia peniana entre os primatas. O desenvolvimento 

de uma morfologia particular do órgão copulador nas diferentes espécies está relacionado com 

os hábitos reprodutivos e as características fi siológicas específi cas. Considerando o caráter 

descritivo do presente trabalho, não se julga que se possa fazer inferências a respeito desta 

120 POCOCK, R.I. Proc. Zool. Soc. Lond 1920, pág. 91-101.
121 POHL, L. Z. Anat. EntwGesh., LXXXVI,  1928, pág. 95-99.
122 ORTMANN BOURNE et al. (1972), R. Primatologia, III (1), 1958, pág. 355-367. Basel; s. Karger.
123 SWAINSON, W. Natural History and Classifi cation of Quadrupeds, Mammals, 1835,  pág. 69-7.



DULCINÉA GONÇALVES TEIXEIRAGCI NÉ

DISCUSSÃO

170

variedade. 

 Glande 

 A glande do pênis do Cebus apella apresenta-se bem desenvolvida, com o formato de 

uma cabeça de prego, aspecto que valeu à espécie a denominação popular de “macaco-prego”. 

Este formato assemelha-se ao descrito para a glande de Cebus capucinus, por Pohl124 (1928 apud 

HILL, 1953), que a comparou com uma cabeça achatada de cogumelo. 

 No Cebus apella, a glande do pênis apresenta uma face que está marcada por uma 

abertura uretral externa, em fenda vertical, situada no centro. Além disso, existe uma pequena 

proeminência sobre a extremidade do pênis, imediatamente acima do orifício da uretra. A coroa 

é lisa e os numerosos sulcos delgados se expandem sobre a superfície distal da coroa. Esta última 

característica morfológica coincide com aquela feita por Pohl124 (1928 apud HILL, 1953). 

 Como para as características morfológicas dos demais órgãos genitais dos primatas, o 

formato da glande parece ser variável – foi descrita como arredondada no Aotes sp (VOIGT, 

1836), cônica nos Haplorhini (WISLOCKI125 1936 apud HILL, 1953), em forma de botão no 

macaco-barrigudo (Lagothrix) (POCOCK126 1920 apud HILL, 1962; POHL124 1928 apud HILL, 

1953; Hill, 1953,1958; ORTMANN127 1958 apud HILL, 1962), circular no Ateles geoffroyi pan 

(POCOCK126 1920 apud HILL, 1962), ou sem forma defi nida no Ateles paniscus (POCOCK126 

1920 apud HILL, 1962).

 Escroto

 Wislocki125 (1936 apud HILL, 1960) descreveu que no Cebus apella o escroto exibe um 

formato bilobado. Os “nódulos” na superfície escrotal, descritos para esta espécie por Wislocki125 

(1936 apud HILL, 1960), parecem corresponder a placas queratinizadas superfi cialmente 

dispostas, destacando-se do epitélio, com presença de “espículas”, observadas para esta mesma 

espécie no presente estudo. O formato e a posição do escroto ora observados corresponderam 

ao descrito para outros gêneros, como Saimiri, Callicebus, Alouatta (WISLOCKI128, 1936 apud 

124 POHL, L. Z. Anat. EntwGesh., LXXXVI,  1928, pág. 83-117.
125 WISLOCKI, G. B. Hum. Biol. Vii 1936, pág. 341-347.
126 POCOCK, R.I. Proc. Zool. Soc. Lond 1920, pág. 91-101.
127 ORTMANN BOURNE et al. (1972), R. Primatologia, III (1), 1958, pág. 355-367. Basel; s. Karger.
128 WISLOCKI, G. B. Hum. Biol. Vii 1936, pág. 341-347.
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HILL, 1953).

Quanto à pigmentação do escroto no Cebus apella analisado neste estudo, este se 

apresenta parcialmente pigmentado, à semelhança do Pithecia (DESMAREST129 1820 apud 

HILL, 1960), e ao contrário do que observou Voigt (1836) para o gênero Aotes, no qual não 

é pigmentado e do que observaram Pocock130 (1920 apud HILL, 1962), Pohl131 (1928 apud 

HILL, 1953), Hill (1953,1958) e Ortmann132 (1958 apud HILL, 1962) para o escroto do macaco-

barrigudo (Lagothrix) cuja pele é intensamente pigmentada. 

  A genitália externa da família Hapalidae difere nos diferentes gêneros, contudo em um 

grau menor que na maioria das famílias dos primatas. O escroto é grande, globoso, marcado na 

superfície por um sulco mediano (rafe escrotal) e internamente por um septo fi broso mediano 

(septo escrotal). A pele é parcialmente glabra, porém, com um aspecto granulado ou papilar. 

No presente estudo a genitália do Cebus apella mostrou semelhanças com a descrição 

feita por Wagner (1840) que afi rma que na família Hapalidae, em ambos os sexos de “sagüis”, 

a genitália externa difere de gênero para gênero e, no macho, o escroto tem formato globular 

ou piriforme. 

 O músculo dartoss do escroto do Cebus apella, observado no presente estudo, não foi 

encontrado com evidência marcante, assim como Pocock133 (1918 apud HILL, 1953) observou 

para os Tarsius e os Haplorhini, nos quais ele é quase inexistente.  Estas observações contrariam 

aquelas realizadas por Wislocki et al. (1965), no macaco rhesus, em que a túnica do músculo 

dartos é bem desenvolvida.

O Cebus apella, analisado neste trabalho, possui características de pele e pêlos que se 

assemelham com as descrições de Wislocki et al. (1965) no macaco rhesus, e segundo o qual o 

escroto mostra vestígios da rafe escrotal mediana. A pele é pregueada e enrugada e um pouco 

mais escura que a do restante do corpo. É esparsamente recoberta por pêlos, cuja cor difere, 

levemente, daqueles que recobrem o restante do corpo. 

129 DESMAREST, A. G. Mammalogie, pt. 1, VIII. Paris,1820, pág. 401-402.
130 POCOCK, R.I. Proc. Zool. Soc. Lond 1920, pág. 91-101.
131 POHL, L. Z. Anat. EntwGesh., LXXXVI,  1928, pág. 95-99
132 ORTMANN BOURNE et al. (1972), R. Primatologia, III (1), 1958, pág. 355-367. Basel; s. Karger
133 POCOCK, R. I. Proc. Zool. Soc. Lond. 1918, pág. 19-23.
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Prepúcio

No Cebus apella, mesmo com o pênis quiescente, o prepúcio não encobre a parte livre 

do órgão e sua glande, o que o difere da maioria dos mamíferos. Swainson134 (1835 apud HILL, 

1935) relata que o prepúcio na família Cebidae não é como nos macacos do Velho Mundo, mas 

resulta na liberação de um grande segmento da região do corpo do pênis, posterior à glande. 

Wislocki135 (1936 apud HILL, 1960) descreve que no Cebus apella, o prepúcio apresenta-se 

frouxo e pigmentado e pode ser estendido a uma distância considerável, mostrando uma porção 

intra-prepucial, de aproximadamente 15mm de comprimento, deixando assim exposta somente 

a extremidade distal achatada da glande. Thomas136 (1903 apud HILL, 1960), Voigt (1836) 

e Desmarest137 (1820 apud HILL, 1960) citam que no Callicebus, no gênero Aotes sp e no 

Pithecia sp, o prepúcio é curto e preso ao sulco atrás da glande, como no homem. Todas estas 

características não estão em conformidade com os resultados encontrados no presente trabalho 

para o Cebus apella, exceto quanto à elasticidade da pele e a sua pigmentação. 

Confrontando os resultados do presente estudo sobre os aspectos macroscópicos dos 

órgãos genitais masculinos do macaco-prego (Cebus apella) com o descrito na literatura para 

diferentes espécies de primatas, identifi cou-se grande variedade de formas, posição e tamanho 

dos seus vários componentes. A organização dos órgãos genitais nas diferentes espécies animais 

ocorre em função das características do seu habitat, que se refl ete na fi siologia reprodutiva de 

cada espécie. Os estudos sobre a etologia e fi siologia de primatas são parcos, difi cultando a 

ampliação na discussão dos resultados ora observados. A descrição detalhada, ora apresentada, 

sobre os órgãos genitais nesta espécie poderá, contudo, contribuir muito para o conhecimento 

da fi siologia reprodutiva desta espécie tropical importante. 

134 SWAINSON, W. Natural History and Classifi cation of Quadrupeds, Mammals, 1835, pág. 112-119.
135 WISLOCKI, G. B. Hum. Biol. Vii 1936, pág. 341-347.
136 THOMAS, R Ann.Mag.Nat. Hist. v.7, XII, 1903, pág. 457.
137 DESMAREST, A. G. Mammalogie, pt. 1, VIII. Paris,1820, pág. 401-402.
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6.2 DESCRIÇÃO MICROSCÓPICA  

Os estudos sobre os aspectos microscópicos dos órgãos genitais de primatas são escassos, 

o que difi culta o confronto dos resultados obtidos neste estudo com a literatura. 

Testículos 

Para os resultados deste estudo foram similares aos descritos para o chimpanzé 

(BONNER et al., 1972) e o gorila (RAVEN et al., 1950), quanto aos envoltórios e divisões 

internas. Contudo, observou-se grande quantidade de células intersticiais entre os túbulos 

seminíferos, contrastando com o observado no chimpanzé, gorila e macaco rhesus (BONNER 

et al., 1972). 

Epidídimo

O epidídimo no Cebus apella é formado por epitélio colunar pseudo-estratifi cado com 

estereocílios à semelhança do ducto epididimário do chimpanzé (BONNER et al., 1972).

No Cebus apella as células basais são arredondadas e as células epiteliais estão apoiadas 

sobre a lâmina basal e circundadas por células musculares lisas. Em torno do ducto epididimário 

existe tecido conjuntivo frouxo e rico em vasos sangüíneos.

Ducto deferente

Os resultados do presente estudo demonstraram que o epitélio da mucosa do ducto 

deferente é do tipo colunar pseudo-estratifi cado, sem cílios, diferindo daquele do chimpanzé, 

que é colunar ciliado (BONNER et al., 1972). Este epitélio no Cebus apella, como observado 

neste trabalho, é envolto por uma camada delgada de tecido conjuntivo denso, seguido por 

uma delgada camada muscular longitudinal interna, uma camada circular, sobreposta por uma 

camada longitudinal externa de fi bras musculares lisas; esta última, por sua vez, é revestida 

por uma cápsula delgada de tecido fi brovascular. Esta descrição é semelhante àquela feita por 

Bonner et al. (1972), que relatam que a estrutura da parede possui uma camada circular de fi bras 

musculares, intercalada entre duas camadas longitudinais, interna e externa. Muitos dos núcleos 

grandes das células epiteliais contêm um ou mais vacúolos eosinofílicos proeminentes. 
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No Cebus apella não foram observados vacúolos intranucleares no ducto deferente, 

como descrito por Bonner et al. (1972), no chimpanzé.

Funículo espermático

A constituição do funículo espermático no macaco-prego confi rma os achados de 

Wislocki et al. (1965) e Schultz1 (1938 apud HILL, 1953) para a mesma espécie. Observou-se, 

contudo, que o envoltório é constituído por uma faixa de tecido muscular estriado esquelético 

(músculo cremáster) e tecido adiposo que sustenta artérias, veias, linfáticos e nervos, e o ducto 

deferente. No Alouatta seniculus, Schultz138 (1938 apud HILL, 1953) verifi cou que o funículo 

espermático apresenta um envoltório fi broso, exceto nas camadas intermediárias, que contém 

fi bras cremastéricas mais espessas, as quais são distribuídas inferiormente pela raiz do pênis e 

pelo septo escrotal. 

Glândulas vesiculares

As glândulas vesiculares no macaco-prego são circundadas por uma camada circular 

interna e uma longitudinal externa de tecido que contêm muitas fi bras colágenas e elásticas. 

A mucosa das glândulas vesiculares é composta por uma lâmina própria, formada por pregas 

altas e estreitas. O epitélio de revestimento destas pregas no Cebus apella é colunar alto e, 

comparativamente ao chimpanzé, é diferente, pois neste último é baixo, como constataram 

Bonner et al. (1972).        

Próstata 

Os achados para o Cebus apella corroboram as observações feitas por Leydig2 (1850, 

apud HILL, 1960) no Alouatta seniculus. O autor, porém, usa a denominação ‘ácinos glandulares’ 

para os ‘ácinos mucosos e serosos’, adjetivando-os, peculiarmente, de ‘cachos de uvas’. De 

acordo com Leydig, a próstata é constituída por ácinos glandulares que se assemelham a cachos 

de uvas. 

Neste estudo foi observado que a próstata do Cebus apella, à semelhança do musaranho 

138 SCHULTZ, A.H. Anat. Rec., LXXII, 1938, pág. 391-393.
139 LEYDIG, F. Z. Wiss. Zool., II, 1850, pág. 26-32.
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(Ptilocercus) (BONNER et al., 1972) e ao contrário de todos os outros primatas, forma um anel 

completo que envolve a uretra. 

No Cebus apella observou-se que o tipo de epitélio da mucosa da uretra prostática é de 

transição e a lâmina própria contém tecido conjuntivo frouxo, com vasos e nervos. Segundo 

Van Wagenen e Simpson (1953), a uretra prostática do chimpanzé é revestida por um epitélio 

pseudo-estratifi cado.  

À semelhança do que foi observado para o Cebus apella, neste trabalho, as secções 

transversais da próstata do chimpanzé mostram tecido prostático abundante localizado 

lateralmente e contínuo, com material glandular adicional, posterior à uretra. Os lóbulos laterais, 

medianos ou posteriores não são reconhecíveis, e não existe nenhuma divisão mediana vertical 

pelo tecido prostático posteriormente localizado (VAN WAGENEN; SIMPSON, 1953).  

Quanto à existência de ácinos, os encontrados no macaco Cebus apella são iguais aos 

do chimpanzé estudado por Van Wagenen e Simpson (1953), no qual também são reconhecidos 

dois tipos distintos de ácinos: a região cranial é composta por ácinos serosos, com pouca 

secreção, e os mucosos, repletos de secreção. Na arquitetura geral da próstata do macaco Cebus 

apella, observou-se que estes ácinos estão de entremeio ao tecido conjuntivo estromal; no 

todo, não foi identifi cada posição determinada das glândulas, como o fi zeram Van Wagenen e 

Simpson (1953), mas quanto à descrição da glândula mucosa, os achados no Cebus apella são 

semelhantes. Van Wagenen e Simpson (1953) mencionam ainda que, no chimpanzé adulto, o 

tipo de tecido glandular descrito acima (seroso) é substituído na parte caudal por um segundo 

tipo de ácino. Este segundo tipo (mucoso) aparece primeiro nas margens laterais da próstata 

e, de forma crescente, na direção do centro, até a porção caudal da próstata, onde o mesmo 

apresenta-se maior e mais unido. As células epiteliais são grandes, cubóides ou colunares, têm 

núcleos grandes, esféricos, fracamente corados, e têm citoplasma abundante, quase sem cor em 

um espécime e eosinófi lo em outro. 

Glândulas bulbouretrais

Os dados obtidos quanto às glândulas bulbouretrais para o Cebus apella não estão em 

conformidade com a descrição feita por Bonner et al. (1972) para o chimpanzé, cujo tecido não 
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é abundante. No Cebus apella estas glândulas encontram-se imersas em estroma fi brovascular, 

com células musculares lisas, junto às fi bras musculares esqueléticas, cujos ácinos são revestidos 

por epitélio colunar simples.  No chimpanzé, consistem de alvéolos espalhados e ductos; esse 

tecido não é organizado e bem defi nido, mostra uma glândula encapsulada, mas embutida no 

tecido conjuntivo frouxo e no músculo que envolve a porção anterior da uretra. Bonner et al. 

observaram ainda que, no chimpanzé imaturo, o tecido glandular é composto por vários lóbulos 

pequenos, que contêm agrupamentos de glândulas revestidas por um tipo de epitélio mucoso. 

Os resultados para o Cebus apella foram semelhantes aos obtidos por Leydig140 (1850 

apud HILL, 1960) no Alouatta seniculus, pois não foi observada ausência de envoltório 

muscular. Leydig140 (1850 apud HILL, 1960) descreve que no Alouatta seniculus as grandes 

glândulas bulbouretrais apresentam fi bras musculares esqueléticas derivadas do meato uretral 

onde se verifi ca a ausência de envoltório muscular, à semelhança do que foi encontrado no 

Cercopithecus e no Papio. 

Bulbo do pênis

Leydig140 (1850 apud HILL, 1960), descreve que no Alouatta seniculus o bulbo do pênis 

é revestido por uma camada delgada de fi bras do músculo bulboesponjoso. Ao contrário do 

autor, no macaco Cebus apella o bulbo do pênis está revestido externamente por duas camadas: 

longitudinal interna e circular, compostas de musculatura estriada esquelética. Apresenta ainda 

dois corpos cavernosos e uma grande quantidade de fi bras colágenas distribuídas por toda a 

extensão deste segmento que confere resistência ao mesmo. 

Uretra membranosa

Quanto à uretra membranosa observada no Cebus apella, esta é envolta pelo tecido 

prostático, ao contrário do que relatam Mijsberg141 (1923 apud HILL, 1960) e Krieger e Roberts 

Jr. (1972) para o Babuíno, no qual a uretra não é totalmente circundada pelo tecido prostático. A 

concordância entre as observações em relação ao Cebus apella é, quanto à uretra membranosa, 

140 LEYDIG, F. Z. Wiss. Zool., II, 1850, pág. 26-32.
141 MIJSBERG, W. A. Verh. Akad. Wet., Amst. Sect. 2, n. 1, 1923, pág. 92, 1923.
142 SCHULTZ, A.H. Anat. Rec., LXXII, 1938, pág. 391-393.
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que possui semelhanças com o Aloutta seniculus descrito por Schultz142 (1938 apud HILL, 1953) 

e Eckstein143 (1958 apud HILL, 1960), constituída por uma parede espessa, é envolta por canais 

venosos, e a uretra peniana é constituída por uma parede delgada, a partir do ponto onde penetra 

no bulbo do corpo esponjoso. 

Osso peniano

O osso peniano do Cebus apella é pequeno em relação ao do rhesus (WISLOCKI et al. 

1965).

Enquanto o osso peniano no Cebus apella é formado a partir dos elementos dos corpos 

cavernosos, nos quais aparecem células mesenquimais que se diferenciam em osteoblastos 

durante o processo de osteogênese intramembranosa, no Aotes infulatus, estudado por Voigt 

(1836), é representado apenas por um minúsculo nódulo cartilaginoso e que, simétrica e 

lateralmente, existem estruturas cavernosas.

Pênis 

A observação do pênis do Cebus apella mostrou que este órgão é formado por um 

único corpo cavernoso, assim como no chimpanzé e no bonobo, citados por Bonner et

al. (1972) e Russel et al. (1990) e, conforme Engle (1932), também no rhesus.  Esta é

uma característica predominante de pênis fi broelástico.  O corpo cavernoso do pênis do Cebus 

apella exibe, ainda, um formato de calha e apresenta-se bem desenvolvido. Nos macacos rhesus 

e Babuínos, observados pelos mesmos autores, o corpo cavernoso do pênis é dividido por um 

septo longitudinal, confi gurando-se, desta maneira, duplo. Deve-se, no entanto, acrescentar a 

presença de uma grande quantidade de fi bras colágenas, com maior condensação ao redor do 

corpo cavernoso, que constitui a túnica albugínea peniana. Entre os constituintes vasculares do 

corpo esponjoso nota-se também a presença de fi bras colágenas. Em função desta arquitetura, 

tem-se a impressão de que o pênis está em constante ereção.  

Contradizendo os achados dos autores acima citados, Engle (1932) relata que o pênis 

143 ECKSTEIN, Pág. In Primatologia, iii (1). Basel; S. Karger. 1958, 367-380.
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do macaco rhesus apresenta uma túnica albugínea delgada e, ao longo da maior parte da sua 

extensão, o septo mediano desaparece e os corpos cavernosos apresentam-se unifi cados. 

Dorsalmente a eles, na fáscia peniana, corre a artéria e veia dorsal do pênis. Abaixo dos corpos 

cavernosos do pênis existe uma massa cilíndrica de tecido esponjoso que circunda a uretra. 

Na literatura foram descritas outras estruturas encontradas no pênis dos primatas que 

incluem: espículas da glande do pênis; adornos especiais, como faixas coloridas que cercam o 

orifício uretral externo; glandes diferenciadas do prepúcio (nos Tamarins); prepúcio suavemente 

colorido (nos Cercopithecus sp, Mandrillus sp, Papio sp e Pongo sp); papilas córneas nos 

chimpanzés e babuínos; curvaturas penianas distintas; e frênulo proeminente (RUSSEL et al., 

1990). A grande quantidade de espículas vista no pênis do macaco Cebus apella sugere serem 

dobras do próprio epitélio que se organizam em forma de espículas. 

Glande

A glande do Cebus apella não possui uma camada de fi bras musculares lisas como 

descreve Pohl144 (1928 apud HILL, 1953) para o Alouatta fusca, em que o corpo da glande é 

constituído por uma camada espessa de fi bras musculares lisas, que penetra internamente no 

extremo do topo do pênis, onde se desenvolve uma ossifi cação pequena em forma de broto. 

Para Wislocki et al. (1965), no macaco rhesus, essa estrutura óssea é encontrada em todos 

os catarrinos. É um prolongamento do corpo cavernoso para o interior da glande, sendo esta 

descrição semelhante aos achados deste trabalho para o Cebus apella.

Escroto

Os resultados obtidos para o Cebus apella não foram semelhantes aos obtidos por 

Wislocki et al. (1965) quanto à túnica dartos no rhesus, pois a mesma no Cebus apella é ausente. 

Quanto à divisão do escroto pelo septo escrotal a do Cebus apella é semelhante à do rhesus.

 Prepúcio

O prepúcio, que não foi descrito na literatura, no Cebus apella, diferente da maioria dos 

144 POHL, L. Z. Anat. EntwGesh., LXXXVI,  1928. 
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mamíferos, não recobre a parte livre e a glande do pênis, no estado de quiescência, e apresenta 

pregas circulares e fl ácidas de mucosa, que circundam a parte livre do pênis, caudalmente à 

glande.

Os resultados da microscopia eletrônica de varredura comprovam a arquitetura observada 

na microscopia de luz dos órgãos genitais masculinos do macaco Cebus apella, que não foram 

mencionados pelos autores consultados e são, portanto, inéditos na literatura.
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7. CONCLUSÕES

1. As características macroscópicas dos órgãos genitais masculinos do macaco-prego 

(Cebus apella), comparadas às descrições na literatura para as diferentes espécies de primatas, 

destacam-se pela diversidade de formas, posição e dimensões dos seus vários componentes;

2. Os testículos mostram enorme diversidade no aspecto macroscópico, nesta classe de 

animais. As diferenças entre as relações de volume das gônadas nas diferentes espécies de 

primatas poderiam ser atribuídas à fi siologia reprodutiva de cada uma delas;

3. Nos ductos deferentes não foi confi rmada a presença das ampolas;

4. Pode-se afi rmar que o funículo espermático apresenta–se acentuadamente achatado, o 

que lhe confere uma aparência laminar;

5. No macaco Cebus apella a próstata envolve toda a uretra prostática e apresenta variação 

de volume, forma e posição em comparação com outras espécies;

6.  O bulbo do pênis exibe uma estrutura muscular bem desenvolvida, quando comparada 

com outras espécies;

7. A uretra membranosa é muito longa, em comparação com os outros segmentos uretrais 

do próprio Cebus apella; seu terço distal exibe uma curvatura de aproximadamente 90° e seu 

óstio externo mostra-se em forma de fenda vertical sobre o ápice da glande peniana;

8. A glande do pênis do Cebus apella é bem desenvolvida, com uma coroa ampla 

(semelhante a uma cabeça de prego), aspecto que valeu à espécie a denominação popular de 

“macaco-prego”;
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9. O músculo dartos não foi evidenciado pelos métodos ora utilizados; 

10. A rafe escrotal denuncia uma assimetria entre os dois antímeros do escroto, com 

predomínio do direito sobre o esquerdo;

11. O prepúcio, mesmo no estado de quiescência do pênis, não recobre a parte livre do 

pênis, característica que o diferencia da maioria dos mamíferos;

12. Um osso peniano está presente no Cebus apella, apresenta-se curto e situado à direita do 

plano mediano, na glande e parte livre do pênis, conferindo uma evidente assimetria àquela; 

13. À microscopia dos testículos, observou-se intensa presença de células intersticiais entre 

os túbulos seminíferos;

14. O epitélio da mucosa dos ductos deferentes é do tipo colunar pseudo-estratifi cado, sem 

cílios;

15. O osso peniano no Cebus apella é formado a partir dos elementos dos corpos cavernosos, 

nos quais aparecem células mesenquimais que se diferenciam em osteoblastos durante o processo 

de osteogênese intramembranosa;

16. O pênis do Cebus apella apresenta um formato de calha e é formado de um único corpo 

cavernoso, sendo esta uma característica predominante de pênis fi broelástico; 

17. A grande quantidade de espículas vistas sobre a parte livre e na glande do pênis do 

macaco Cebus apella, sugere tratar-se de projeções do próprio epitélio, que se organiza em 

forma de projeções de variados tamanhos;

18. Na superfície escrotal do Cebus apella foram observados pequenos nódulos, que parecem 
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corresponder às placas queratinizadas, superfi cialmente, se destacando do epitélio, sugerindo a 

presença de “espículas”. 
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