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TestículosTestículos



Funções dos testículosFunções dos testículos

• Gametogênica � Produção de 
espermatozóides (células de Sertoli)

• Estereoidogênica � Síntese de 
testosterona (células de Leyding)





Tipos de Pênis



Plexo Plexo PampiniformePampiniforme

� As veias 
promovem a 
redução da 
temperatura das 
artérias



Controle da temperatura Controle da temperatura 
testiculartesticular

� Músculo dartus da bolsa escrotal

� Músculo cremaster

� Plexo pampiniforme

� Glândulas sudoríparas

� Localização externa do testículo



EpidídimoEpidídimo





Sistema genital feminino

Vaca

Porca

Égua



OváriosOvários

Funções:

Gametogênica � Produção do gameta 
feminino (óvulo)

Estereoidogênica � Síntese de progesterona 
(corpo lúteo) e estradiol (folículo)

Estrutura funcional dos ovários � Folículos e corpo 
lúteo (CL)



OváriosOvários

Folículo

Corpo lúteo 



OVÁRIOS

Porca

Égua

Vaca



Ovários da fêmea eqüina Ovários da fêmea suína



OvogêneseOvogênese



FOLÍCULOS OVARIANOS 

♦ Folículo primordial

• Ovócito recoberto por uma camada de células 

foliculares

• 150.000 ao nascer → 1.000 aos 15 anos 



FOLÍCULOS OVARIANOS FOLÍCULOS OVARIANOS 

♦ Folículo primordial

• uma camada de células foliculares



FOLÍCULOS OVARIANOS 

♦ Folículo secundário
• até 6 camadas celulares

• Sem antrum (cavidade)

• Abundante na puberdade

• Repouso  → crescimento com atividade mitótica



FOLÍCULOS OVARIANOS

♦Folículo terciário
• apresenta antrum (cavidade)

• atividade gametogênica e esteroidogênica



FOLÍCULOS OVARIANOS

♦Folículo de Graaf
• maduro

• se projeta na superfície do ovário

• ovulatório



FOLICULOGÊNESEFOLICULOGÊNESE

♦ Foliculogênese: formação de folículos de Graaf

• início: vida fetal → folículos primordiais

♦ FSH: emergência e desenvolvimento de folículos

♦ Recrutamento: capacidade de responder a gonadotrofinas

♦ Seleção: “poucos” folículos escapam da atresia

♦ Dominância: FD → ovulação



ETAPAS DA FOLICULOGÊNESEETAPAS DA FOLICULOGÊNESE



Folículo ovariano maduro

OváriosOvários



OváriosOvários

Folículo em desenvolvimento

Corpo lúteo em regressão



CORPO LÚTEO

Corpo lúteo maduro



Corpo Lúteo (CL)Corpo Lúteo (CL)

� O corpo lúteo (CL) é uma glândula temporária 
situada no ovário

� É resultante do processo de ovulação do folículo

� Tem a função de secretar o hormônio 
progesterona (P4) com a finalidade de fazer a 
manutenção da gestação (se houve a fertilização)



CORPO LÚTEO

Cavidade do corpo lúteo



Ovidutos

� Também conhecido como trompas e tubas uterinas 

�Local onde ocorre a fertilização dos gametas 

� É dividido em infundíbulo, ampola e istmo



OvidutoOviduto



ÚteroÚtero

� É composto por dois cornos, um corpo e a cérvix 
(colo uterino) 

� Parede se divide em endométrio, miométrio e 
mesométrio

� O útero tem como função primária dar sustentação 
e proteção para o crescimento e desenvolvimento 
do embrião e posteriormente do feto

� Carúnculas = vacas e ovelhas



ÚteroÚtero

Vaca

Porca

Égua



CérvixCérvix

� Possui um epitélio luminal contendo células 
secretoras de muco 

� Funções:

- Transporte espermático 

- Participação na seleção dos espermatozóides 

- Proteção do útero contra infecções 





VaginaVagina

� É o órgão copulatório dos animais

� Funções:

- Proteção dos espermatozóides durante o 
trânsito até a cérvix 

- Proteção contra infecções através de seu 
meio microbiológico residente 

- Parte do canal do parto 



Genitália externaGenitália externa

� Constituída por vestíbulo, lábios vulvares e clitóris 

� Em bovinos é utilizada uma técnica de massagem 
clitoriana após a inseminação artificial para evitar o 
refluxo de sêmen e aumentar as chances de 
concepção 





CLASSIFICAÇÃO DAS PLACENTAS 
ÁREA DE TROCA HEMOTRÓFICA

Difusa
Porca Égua

Cotiledonária Zonária

Discóide

Ovelha

Vaca

Vaca Ovelha



PLACENTAS COTILEDONÁRIAS

Égua

Placenta difusa
micro-cotiledonária

Placenta
cotiledonária

Convexa

Vaca

Ovelha

Côncava

Cotilédone (córion)

Carúncula

Endométrio

Placentônio = carúncula (útero) + cotilédone (córion) 
Ovinos (16-30 dias) – Bovinos (25-40 dias)



ESTRUTURA DAS PLACENTAS 
EM RUMINANTES

Carúncula  - Vaca Carúncula - Ovelha



ESTRUTURA DA PLACENTA
EM OVINOS

Carúnculas



ESTRUTURA DA PLACENTA 
EM BOVINOS

Carúnculas



FETO BOVINO 
110 DIAS DE GESTAÇÃO



FETO BOVINO 
PLACENTA E ENVOLTÓRIOS FETAIS



FETO EQÜINO + PLACENTA


