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1 Introdução 
 

As primeiras citações sobre preguiças foram feitas pelos historiadores 

espanhóis OVIEDO e VALDÉS (1526 apud BRITTON, 1941, p. 13) durante varias 

viagens que realizaram às regiões das Américas e essas observações representaram 

dados clássicos e longínquos de analises gerais referentes a esses animais. O 

resultado deste estudo foi o livro “De la Natural Historia de las Índias”, resumido em 

Toledo a 400 anos atrás, que representa a primeira publicação sobre esses espécimes 

animais e descrições sobre preguiças, na seqüência desta obra, derivaram-se 

parcialmente dela. Algumas características da anatomia da preguiça, incluindo 

descrições sobre estômago e intestino, aparato sexual, dentes e ossos, bem como 

muitas características externas foram referidas na literatura. (BUFFON, 1766 apud 

BRITTON, 1941, p. 15) 

Os Bichos-Preguiça são mamíferos (Classe Mammalia) da ordem Xenarthra 

(ou Edentata), que é composta por três subordens e quatro famílias: subordem 

Vermilingua, família Mylmeciphagidae a qual pertencem os tamanduás; subordem 

Pilosa, família Bradypodidae e família Choloepidae, a qual encontramos as preguiças e 

subordem Cingulata e família Dasypodidae, onde observamos os tatus. Esta ordem 

forma um grupo de animais que apresenta formas exteriores e hábitos de vida muito 

peculiares diferenciando-se significativamente dos demais mamíferos placentados. 

As preguiças formam dois grupos; os das preguiças Mylodontoidea, que não 

tem nenhum representante vivo (ou seja, todos os exemplares estão extintos e são 

conhecidos somente por estudos fósseis) e o grupo das não-Mylodontoidea, onde se 

incluem as duas preguiças viventes, as do gênero Choloepus (2 dedos) e a Bradypus 
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(3 dedos). As demais preguiças não-mylodontoideas, dentre elas as preguiças gigantes 

(Megatherium e Eremotherium), também extintas. 

Edentatas são anatomicamente únicos. Apresentam uma veia cava posterior 

dupla, seis ou nove vértebras cervicais e articulações únicas, chamadas xernarthroles 

(GILLESPIE e FOWLER 1993) entre as vértebras lombares que funcionam como 

especial suporte e mobilidade (GLASS,1985). Eles também são homeotérmicos 

imperfeitos com a temperatura do corpo variando entre 28-35C (retal) e 27-34-5C 

(axilar) (GRASSÉ, 1955). 

O Brasil é o país detentor da maioria das espécies (VIEIRA, 1955; CABRERA, 

1958), ou de todas as espécies de preguiças vivas (WETZ e KOCH, 1973). Assim, por 

ocupar esta posição ímpar, nosso país constitui a maior reserva natural de 

bradipodídeos. Uma espécie em particular Bradypus torquatus é classificada como rara 

pela IUCN (International Union for Nature and Conservation, 1974) e está ameaçada de 

extinção segundo o USDI (United States Departament of the Interior, 1980), integrando 

a Lista de Animais Ameaçados de Extinção (IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis). 

A vegetação costeira da Floresta Atlântica do leste brasileiro, habitat natural 

deste animal, está sendo rapidamente desmatada e pesquisas direcionadas aos 

problemas relacionados à fauna, visando o conhecimento da biologia, modo de vida, 

distribuição geográfica e estado de vulnerabilidade das espécies, poderão definir 

medidas protecionistas racionais e específicas para exploração, conservação e manejo 

de muitos animais em extinção, como é o caso do bicho preguiça (COIMBRA, 1972  in 

MOTA, 1985). 
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A proposta deste trabalho pretende contribuir com um melhor conhecimento 

sobre aspectos da anatomia desta espécie, detendo-se em particularidades 

morfológicas inerentes aos órgãos do sistema reprodutor masculino além de 

caracterizar a anatomia da região perineal, cujas informações são carentes ou parciais 

na literatura. O objetivo é de colaborar na preservação e na criação controlada e 

racional desses animais, notadamente em relação aos aspectos de sua reprodução. 

A região perineal tem importante função na morfologia dos órgão genitais 

externos, pois é nesta região que encontramos os músculos responsáveis pela 

sustentação e ereção do pênis, isto significa que estudar os limites musculares deste 

local possa ajudar-nos a entender como o processo de ereção se estabelece.  

Alguns trabalhos sobre o aparelho reprodutor esclarecem que: a palavra 

períneo serve para designar a parede inferior do solo da pelve; a região perineal 

referida por Spence (1991) é a parte do tronco abaixo do diafragma da pelve. É um 

espaço losangular com os mesmos limites que a abertura da pelve e o autor demonstra 

o modo como o períneo pode ser dividido em dois triângulos por uma linha transversal 

que passa pelos túberes isquiáticos. O triângulo anterior, que contem os genitais 

externos, é chamado triangulo urogenital. O triângulo posterior é denominado triângulo 

anal porque contem o ânus (GARDNER, 1988 e SPENCE, 1991) 

Pouco se sabe sobre as características externas destes animais que 

indiquerem aos aspectos supra citados, neste sentido buscou-se classificar 

externamente as preguiças-de-coleira, contribuindo com a elucidação do dimorfismo 

sexual externo secundário apresentado por estes animais. 

Objetivando colaborar na preservação e na criação controlada e racional 

desses animais, principalmente em relação aos aspectos de sua reprodução, a 
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proposta deste trabalho pretende contribuir com o melhor conhecimento sobre os 

aspectos da anatomia dessa espécie cujas informações são carentes ou parciais na 

literatura. Detendo-se em descrever as características macroscópicas e microscópicas 

dos órgãos do sistema reprodutor masculino, além de caracterizar a anatomia da 

região principal destes animais. 

Também se buscou classificar externamente as preguiças-de-coleira, 

descrevendo as características de seu pelame, contribuindo com a elucidação do 

dimorfismo sexual externo apresentado por estes animais. 

Estudos sobre a anatomia de superfície crescem continuamente nas mais 

diferentes e variadas espécies e classes. Há na atualidade um interesse por estudos 

sobre comportamento, características sexuais e preservação das espécies. A vida na 

natureza levou os animais a se especializarem por disputa de alimentos e para 

acasalamento. Variações fenotípicas são freqüentes entre animais da mesma serie e 

servem para delimitar territórios, definir os grupos de acasalamento, caracterizar os 

animais em fase reprodutiva, indicando ao bando os machos e as fêmeas dominantes. 

Os pêlos são estruturas características da pele dos mamíferos e seu conjunto 

constitui o pelame, este pode ser liso, lanoso, sedoso ou aveludado, dependendo da 

espécie. A coloração varia muito apresentando-se uniforme e também adornada de 

manchas, franjas ou rajas, podendo diferir de acordo com o sexo e mudar conforme a 

idade, as estações do ano e o habitat (BERTIN, 1970). 

A declaração de Remane, Storch, Welsch (1980) esclareceu que a cor dos 

pêlos dos mamíferos se deve aos pigmentos, a refringência e ao grau de desgaste e 

que a pelagem serve para a manutenção do equilíbrio térmico, para a camuflagem e 

como sinal. Para os animais domésticos foi descrito que os pêlos recobrem quase toda 
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a superfície de seu corpo e algumas partes, que a primeira vista parecem ser 

desprovidas de pêlos, apresentam em inspeção apurada, pêlos muito finos e 

espaçados. Kowalaski (1981) colocou que os pêlos possuem distribuições mais ou 

menos definidas e estão direcionados de tal maneira a formar em certos pontos 

vórtices (GETTY, 1986). Os pêlos são derivados queratinizados da epiderme e 

constituem um adorno característico dos mamíferos, nas preguiças, animais que se 

penduram nos galhos, os pêlos dirigem-se para o dorso e é exatamente nessa que se 

destacam características de pelagens, tanto em machos quanto nas fêmeas com 

diferentes faixas etárias e idade reprodutiva. 
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2 Literatura 

 

Os Bichos-Preguiça são mamíferos (Classe Mammalia), da ordem Xenarthra 

(ou Edentata), a qual é composta por três subordem e quatro famílias: subordem 

vermilingua – família Mylmeciphagidae a qual pertencem os tamanduás; subordem 

Pilosa – família Bradypodidae e família Choloepidae, a qual encontramos as preguiças 

e subordem Cingulata e família Dasypodidae, onde encontramos os tatus. 

 

2.1 Aspectos gerais da morfologia externa da pelagem 

 

Beebe (1926 apud GOFFART, 1971) declaram que em Cholepus o pêlo é fino e 

longo e seu manto externo tem um buraco e aparência lisa, sendo que a marca dorsal 

representa uma característica sexual secundária. Não há significado de discriminação 

externa sexual nas espécies didáctilas que não apresenta marcas sexuais; já o macho 

de Bradypus, ao contrario, pode ser reconhecido devido a sua pelagem, cuja coloração 

pode ser preto e branco, amarelo e preto ou alaranjado brilhante “marca de sela” de 

aparência altamente variável (KRUMBIEGEL, 1941). 

Opiniões variam sobre tempo aproximado de surgimento da marca dorsal no 

macho, para Wislocki (1928a, apud GOFFART, 1971) a marca aparece já no estágio 

fetal, mas a marca definitiva desenvolve-se somente no macho na puberdade, para 

Britton (1941) elas aparecem com poucas semanas de idade enquanto que para Goffart 

(1971) o feto tem o pêlo com modelo distinto e pigmentado dentro dos dois sexos, não 

podendo ser diferenciado. 
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Britton (1941) descreve que quando SHORN pêlo exterior, são lindamente 

marcados com um manto preto e branco, algo com uma característica de leopardo, mas 

com um curso linearmente grosseiro, furta cor e brilhosamente negro de 1 a 3 cm de 

largura. 

Machos e fêmeas de preguiças são de difícil distinção, exceto pela marca 

dorsal nas Bradypus. Após longas práticas, ligeiras diferenças na área urogenital 

podem ser detectadas como indicativo do sexo. Em ambos os gêneros, os pêlos longos 

e espessos dispõem de coloração protetora semelhante à folhagem tropical. Varias 

tonalidades de cinza são observados no Bradypus, como marrom acinzentado (algumas 

vezes verde acinzentadas) predominantemente em Choloepus (BRITTON, 1941). 

Goffart (1971) descreveu que a pelagem da preguiça de três dedos consiste em 

longos pêlos, de diâmetro densamente espesso, esses possuem longinquamente 

sulcos, pequenos de fina textura. A maioria dos pêlos ficam direcionados para baixo, 

quando o animal está dependurado, conseqüentemente a maioria dos pêlos está 

direcionada opostamente aos pêlos da maioria dos mamíferos. A coloração geralmente 

é marrom acinzentada, levemente preta sobre a cabeça e face, enquanto que sobre os 

ombros, estes aparecem usualmente formando áreas mais claras com marcas marrom. 

Freqüentemente a coloração, aparentemente esverdeada, ocorre devido ao 

crescimento de algas no manto. Bradypus torquatus apresentam um longo pêlo preto 

sobre a cabeça e pescoço. 

Wetzel (1973) menciona para o Bradypus torquatus a presença de tufos de 

pêlos longos, negros e distintivos na região posterior nucal e no pescoço, tendo a 

cabeça preta e uma pelagem dorsal característica, nesses animais. 
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Riemerschmid e Elder (1945) derteminaram que a cor é o fator mais importante, 

afetando a absorção de radiação solar por pelagens e que a direção do pêlo, o fato dele 

ser liso ou anelado e mudanças sazonais na característica do pelame são de 

importância secundária.  

Entretanto Hammel (1955) trabalhando com peles frescas de 15 espécies 

diferentes de mamíferos selvagens norteamericanos, entre eles Mephitis mephitis, 

Vulpes fulva e Canis latrans, afirma que a grande quantidade de informações obtidas 

da calorimetria direta e indireta, indica a importância do pelame para a homeotermia 

dos mamíferos. Contudo existe pouca informação quantitativa a respeito das 

propriedades térmicas do pelame. 

Este mesmo autor conclui que apenas alguns investidores foram atraídos para 

um estudo do isolamento térmico do pêlo.Talvez isto seja porque o homem é atípico, 

tendo perdido secundariamente esta característica mamífera de seu tegumento. O calor 

pode ser transferido através do pelame por: a) condução ao longo de fibras individuais; b) 

condução através do ar e vapor aprisionado no pêlo; c) convecção forçada e natural do ar 

que atravessa o pêlo; e) evaporação de água; e d) radiação. 

Souza (1955) relatou que os pêlos de cada camada variam no calibre, forma e 

arquitetura, nas diversas regiões corpóreas, proporcionando uma cobertura específica 

às necessidades de aquecimento e proteção das mesmas e a complexidade dos pêlos, 

favorece a formação de uma calhada de ar isolante eficiente, que condiz com o tipo de 

vida semi-aquático do animal, auxiliando sua flutuação e dificultando o contato da água 

com a pele e permitindo uma secagem rápida. 
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Os mamíferos podem apresentar dois tipos de pêlo: 1) o espesso e suave, 

apegado na pele para o isolamento, e 2) o pêlo mais áspero e longo, que recobre o 

anterior para o proteger mecanicamente (HICKMAN, 1967). 

Segundo Bertin (1970) os pêlos são a parte mais características da pele dos 

mamíferos. Seu conjunto constitui o pelame que pode ser liso, lanoso, sedoso ou 

aveludado, segundo as espécies. Integram duas classes de pêlos: grossos ou cerdosos 

e pêlos flexíveis, que foram lanugem. Os primeiros predominam na pelagem estival 

(verão) e na espécies dos países quentes; os segundos, no inverno e nas espécies dos 

países frios. A coloração varia muito, pode ser muito uniforme e estar adornada de 

manchas, franjas ou rajas. Pode deferir segundo os sexos e mudar com a idade, com 

as estações do ano e o habitat. 

Para Remane, Storch e Welsch (1980) a estrutura fina dos pêlos difere de um 

mamífero a outro e de maneira menor também em um mesmo indivíduo, desde os pêlos 

córneos brandos até os longos pêlos das crinas e as espinhas da Thachiglossus. A cor 

dos pêlos se deve aos pigmentos, a refringência e o grau de desgaste. A pelagem 

serve para a manutenção do equilíbrio térmico, para a camuflagem e como sinal.  

Para Nickel, et al (1981) há numerosas diferenças entre as espécies quanto à 

forma e espessura das camadas cortical e medular do pêlo. O pêlo de lã fino dos 

carneiros e o pêlo da cauda dos cavalos, por exemplo, são desprovidos de medula. Na 

maioria dos mamíferos domésticos os pêlos têm uma medula mais fina e uma calmada 

cortical espessa. Pêlos contendo muita medula permanecem eretos e são quebradiços; 

quanto mais córtex existe nos pêlos mais fortes eles são. 

Há freqüentemente diferenças surpreendentes entre raça e espécie quanto ao 

número e desenvolvimento de pêlos. Cada animal tem vários tipos de pêlos que diferem 
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na forma de acordo com a região corporal. Além das diferenças no pêlo de espécies 

diferentes, existem diferenças dentro de uma espécie que são dependentes da raça. 

Os tipos de pêlos externos que determinam a cor dos animais, ocorre em duas 

formas a saber: pêlos principais e cerdas. A densidade dos pêlos lanosos varia 

consideravelmente com as estações, visto que, o pêlo lanoso é muito mais longo no 

inverno que no verão. Segundo Kowalaski (1981) os pêlos não saem direto da pele, 

mas se dispõem óliquamente a esta. Nos pequenos mamíferos, como por exemplo nos 

atos, o pêlo se dirige para trás, o quer facilita ao animal deslizar entre vegetação e 

madrigueiras. Em mamíferos maiores, os pêlos dorsais dirigem-se para baixo e 

distalmente nos membros, o que proporciona um fluxo mais eficiente ao escorrer a água 

da chuva. Nas preguiças, que se penduram nos galhos, os pêlos dirigem-se para o 

dorso. No orangotango, os pêlos do braço orientam-se em sentido distal, porém os do 

antebraço em sentido proximal, o que também proporciona um melhor fluxo da água da 

chuva na posição típica dos animais. Nos animais subterrâneos, como a topeira, são 

brandos e crescem perpendicular a pele, o que facilita o movimento tanto para frente 

como para trás, em espaços pequenos. 

Muller (1982) descreveu que o pêlo de cor clara, como o branco e creme, 

reflete maior proporção de calor que o pêlo vermelho e o negro. Uma pelagem branca e 

lisa está associada a uma menor elevação da temperatura corporal. 

Maurel et al (1985) verificaram que a pelagem é formada por dois tipos de pêlos no 

texugo (Meles meles) e na marta (Mustela vison). Nestes os pêlos de proteção possuem 

diâmetro grande, são longos e se afilam e os pêlos foros que têm diâmetro pequeno são 

mais numerosos, curtos e ondulados. 
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Vários pêlos finos estão associados com cada pêlo de proteção e o grupo de pêlos 

assim formado, sai de um único orifïcio pilosebáceo epidérmico. A raposa (vulpes vulpes) 

tem um terceiro tipo de pêlo, intermediário. Este corresponde aos pêlos de proteção, mas 

são menores no tamanho e diâmetro. Nesta espécie , os pêlos são agrupados; em 

tríades, cada tríade é formada por um pêlo de proteção e dois pêlos intermediários, 

cada um, possuindo um certo número de pêlos finos. 

Romer e Parsons (1985) afirmaram que o pêlo varia em sua forma de acordo 

com a região do corpo considerada, de acordo com a estação do ano e ainda, com a 

idade. A cobertura pilosa de muitos mamíferos é um revestimento espesso. Em outros, 

tais como os primatas superiores, que são principalmente animais tropicais essa 

cobertura é muito mais fina e irregularmente distribuída. 

Um animal pode ter pelagem dupla, formada de um conjunto externo, grosseiro 

e esparso, de pêlos longos e uma camada isolante subjacente, com uma quantidade 

bem maior de pêlos finos. Os pêlos encontram-se dispostos segundo determinadas 

direções, nas quais eles apresentam a mesma inclinação; estas direções parecem estar 

relacionadas, em diversos casos, com a maneira pela qual o animal penteia ou alisa 

sua pelagem, ou ainda com o melhor escoamento da água. 

Willams (1985) examinou os mecanismos de controle termoregulador que 

permitem à marta (Mustela vison) forragear no meio aquático. Medições foram feitas 

usando-se a marta tanto na pelagem de inverno, quanto de verão para determinar os 

efeitos de mudanças sazonais no isolamento sobre a termoregulação na água. 

A ausência de pêlo longo ou de grandes depósitos de gordura proporciona dois 

grandes beneficios para a marta ativa: primeiro, problemas associados com locomoção 

terrestre fisicamente prejudicada são evitados e, segundo, evita-se também a disposição 
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de calor reduzido durante altos níveis de atividade terrestre. Assim, é possível para a 

marta a exploração tanto do meio aquático quanto do meio terrestre. 

Zhao (1988) afirma que Martes zibellina e Mustela vison, os pêlos de proteção 

são retos e tornam-se gradualmente espessos desde a base até os três quartos distais 

da haste com uma camada cortical bem desenvolvida. Os pêlos felpudos são mais curtos 

e mais finos e tem uma medula bem desenvolvida apresentando três ondas ou mais. 

Através de exame de microscopia eletrônica, as cutículas do pêlo de acordo com a forma 

da borda são divididas em quatro categorias: ondulada, acuminada, romboidal e 

triangular invertida. Através de microscopia óptica, os padrões da medula do pêlo são 

mais ou menos divididos em três categorias: medula em rede, medula monocolunar e a 

medula policolunar. 

Eisenberg (1989) descreve que os pêlos das preguiças de três dedos são 

longos e bastante duros; pêlos individuais podem suportar algas e conferindo à 

pelagem desses animais coloração azul esverdeada. 

Souza (1995) descreve que a lontra marinha tem pêlo muito denso e um couro 

consideravelmente valioso. Sua pele apresenta 20.000 pêlos por cm2. A cor do pêlo 

depende de sua estrutura superficial e da quantidade de pigmento e ar que ele contém. 

O pigmento ocorre principalmente no córtex e até certo ponto na medula e entre as 

duas camadas. No pêlo de cor clara o pigmento cortical é difusamente distribuído 

enquanto que no pêlo escuro o pigmento é granular e localizado na camada cortical. A 

disposição de ar as células da medula ou nos espaços entre a medula e o córtex pode 

fazer com que o pêlo pareça mais claro porque ele reflete a luz. 
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2.2 Anatomia descritiva e topográfica de períneo 

 

Sperino (1897) relata que o diafragma pélvico do chimpanzé, PARAGONATO 

aquele do humano, é assim pouco SVILUPPATO, especialmente na porção coccígea 

da fascia posterior do reto, em correspondência com a linha mediana. O diafragma 

pélvico é constituído com o levantador do ânus, coccigeo e esfíncter anal externo e 

pela aponeurose dos músculos. 

Nos adultos alguma experiência é necessária para a distinguir o macho da 

fêmea (WISLOCKI, 1928 apud GOFFART, 1971). A determinação do sexo nas 

preguiças de ambos os sexos é difícil; em animais jovens a genitália externa é pequena 

e imperceptível (McCRANE, 1966). 

Fowler (1986) afirma que a sexagem nas preguiças é difícil pois sua genitália 

externa é pequena e com forma similar tanto no macho quanto na fêmea. A cloaca 

urogenital é aberta com dificuldade nos machos (nas fêmeas é uma fenda) e o falo 

dificilmente pode ser exposto manualmente. 

Fowler (1986) descreveu que fêmeas de edentatas possuem uma cloaca com 

um ducto urinário e genital comum e que os testículos masculinos são localizados 

dentro da cavidade abdominal.  

O períneo, conjunto de partes moles que fecham inferiormente a pelve óssea, 

ocupa a região losângica delimitada pela margem inferior da arcada púbica, 

tuberosidade isquiáticas e ápice do cóccix. Um grupo de músculos perineais, 

denominado conjuntamente diafragma pélvico, é representado por lâminas musculares 

que se dispõem em cúpula. O diafragma pélvico é formado, essencialmente, pelo 

músculo elevador do ânus, com suas varias porções (músculo pubococcígeo) e pelo 
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músculo coccígeo, outrora denominado músculo isquicoccígeo. O diafragma pélvico 

tem íntimas relações com o músculo esficter externo do ânus (FOWLER, 1986) 

Outro grupo de músculos perineais, denominado conjuntamente diafragma 

urogenital, ocupa o períneo anterior. Distinguem-se dois músculos profundos – músculo 

transverso profundo do períneo e músculo esfíncter da uretra – e os seguintes 

músculos superficiais: músculo transverso superficial do períneo, músculo 

isquiocavernoso e músculo bulbo-esponjoso. A musculatura e as fascias do períneo 

são importantes na sustentação das vísceras pélvicas. (WATANABE, 2000)  

Testut (1932) menciona que em humanos tem-se diferentes órgãos contidos na 

cavidade pelvina e também se observa uma lâmina fibromuscular em todo espaço 

compreendido entre os ramos isquiopubico denominado de diafragma urogenital. A 

constituição anatômica do diafragma urogenital está constituída de uma formação 

aponeurotica, a aponeurose perineal media; de uma formação muscular, o músculo de 

Guthrie; de um conjunto vasculo nervoso, os vasos e nervos pudendo internos. 

Também se observa uma uretra menbranosa atravessando esta região de intra-pelvico 

se converte em extra-pelvico. 

Os músculos do períneo do homem são divididos em dois grupos. – uns 

situados no períneo anterior, especialmente o aparato genito-urinario: o transverso 

períneo, o isquiocavernoso, o bulbo-cavernoso, o músculo de Guthrie, o músculo de 

Wilson e o esfíncter uretral externo. 

O músculo esfíncter anal externo é formado por dez a doze fibras concêntricas 

dispostas na parte inferior do reto. As fibras que constituem o esfíncter anal externo se 

inserem por meio de uma lamina fibrosa mediana, a rafe ano-coccigea, que se estende 

da porção do cóccix à parte posterior do ânus. O músculo levantador do ânus é um 
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músculo composto, que se estende da porção antero-lateral da região do ânus 

(TESTUT, 1932) 

Howell e Straus (1933, apud Schon 1968) descreveram que os músculos do 

períneo do macaco rhesus mostram claro dimorfismo sexual: O músculo esfíncter 

uretral é representado por um grupo de fibras musculares, as quais vêm da linha 

media, profundas ao bulbo e que passam transversalmente, acima da inserção do ramo 

inferior do púbis e do ramo e do corpo do ísquio. O músculo retrator do reto e da uretra 

apresenta-se longo mais não tão largo; origina-se da parte próximo ventral da cauda, 

passando sobre o reto além de circundá-lo junto com a próstata. O músculo esfíncter 

anal externo apresenta fibras circulares proeminentes e impares, que formam um anel 

fino ao redor do canal anal, o que ocupa a maior parte do triangulo anal, mas é 

separado da cauda através do espaço preenchido com gordura. 

Stromsten (1947) aponta que o músculo levantador do ânus dos mamíferos 

origina-se da sínfise pélvica acima do reto na terceira, quarta e quinta vértebra caudal. 

Freqüentemente continua-se como músculo iliocaudal, flexor do cauda e compressor 

do reto; enquanto que o músculo isquiocavernoso origina-se no ramo do ísquio na 

outra superfície da crura do pênis  

Raven (1950) refere-se que o músculo esfíncter anal externo do gorila tem sua 

origem do ísquio, próximo à sínfise púbica, sua inserção possui fibras que passam ao 

redor do ânus e inserem-se na bem definida rafe ano-coccigena. Algumas das fibras 

passam acima do cóccix, algumas das fibras mais baixas cruzam no ponto médio do 

períneo e algumas passam no músculo bulbo cavernoso. O levantador do ânus do 

apresenta como forma fino e flácido, posiciona-se dentro da pelve, entre o músculo 

obturador interno (lateralmente) e a bexiga e reto (medialmente). Sua origem apresenta 
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uma aponeurose oriunda da superfície posterior do osso púbis e a fascia profunda da 

superfície do músculo obturador interno; a inserção da fibras passam delicadamente na 

região posterior e medialmente sobre algumas ligações da parede do reto, profundo 

aos músculos esfíncter anal externo. Esse músculo serve para suportar as vísceras 

pélvicas quando o gorila senta-se, como ocorre com o músculo levantador anal no 

humano. 

Para Wilson (1973) o músculo levantador do ânus de babuinos suporta as 

vísceras pélvicas, suas inserções passam acima e lateralmente as vértebras caudais. A 

musculatura esfincterica externa se desenvolve dos músculo cloacais e como uma 

ancoragem torna mais importante as rafes anteriores e posteriores desenvolvendo a 

ligação entre o canal anal, o corpo perineal e o sacro, respectivamente; fibras dispostas 

circularmente tornam-se reduzidas em numero entrelaçando a musculatura. 

Oerich (1978) estudando a anatomia pélvica e perinal do gorila (Gorilla gorilla 

gorilla), descreveu que o músculo levantador do ânus consiste de duas massas 

musculares, pubococcigeo e iliococcigeo. Nestes animais, o termo levantador do ânus 

parece apropriado desde que somente as origens destes músculos possam ser 

utilizados para diferenciá-los.Também nos gorilas a característica descritiva do termo 

levantador anal deveria ser questionada tanto quanto sua aplicação funcional. 

O músculo esfincter anal externo consiste de duas partes, superficial e 

profunda, ambos circundam o canal anal e são finos e altamente fasciculados, desde 

que o diafragma pélvico não se ligue ou adere a parede retal essa ligação não pode ser 

usada para distinguir o reto do canal anal. 

O músculo esfíncter uretral envolve a uretra desde a base da bexiga ate a 

borda cefálica do corpo esponjoso, ele é separado do corpo esponjoso por uma origem 
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aponeurotica do músculo púbico retal, onde o esfíncter repousa. As fibras musculares 

são individuais não bem faciculadas e freqüentemente separadas uma da outra por 

gordura. 

Robert (1982) afirma que o músculo levantador do ânus e o músculo coccigeo 

d chimpanzé formam nos dois antimeros o suporte muscular das vísceras pélvicas. 

Gardner, Gray e Rahilly, Gray e Rahilly, (1988) estabelece que a região 

urogenital masculina humana é perfurada pela uretra. De baixo para cima ela 

compreende em pele, fascia superficial do períneo, fascia profunda do períneo e 

espaço perineal superficial que contem a raiz do pênis e os músculos associados com 

este. A tela subcutânea da região urogenital é denominada fascia superficial e consiste 

de uma camada gordurosa superficial e uma camada gordurosa superficial e uma 

membranácea profunda. Esta camada gordurosa, que contém algumas fibras 

musculares lisas, continua-se posteriormente com uma camada similar da região anal. 

A região perineal é a parte do tronco abaixo do diafragma da pelve. É um espaço 

losangular com os mesmos limites que a abertura inferior da pelve. O centro tendineo 

do períneo ou corpo perineal é uma massa fibro muscular localizada no plano mediano 

entre o canal e o diafragma urogenital, com o qual se funde varias músculos se 

prendem ao centro tendineo, pelo menos em parte. Estes são os músculos transversos 

superficiais e profundo do períneo, o bulbo esponjoso, o levantador do ânus, o esfíncter 

externo do ânus e o músculo liso da túnica longitudinal do reto. 

Spence (1991) menciona que as vísceras da cavidade abdominopelvica são 

sustentadas por um assoalho muscular denominado diafragma da pelve. Dois 

músculos, o levantador do ânus e o coccígeo formam o diafragma da pelve. O 
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levantador do ânus é formado de varias partes, das quais os músculos mais 

proeminentes são o pubococcígeo e o ileococcigeo. 

Guisse (1994) descreve que em baleias Beluga, os músculos diretamente 

associados ao pênis correspondem a um par isquiocavernoso, ao músculo caudo 

cavernoso, músculo retrator do pênis à porção impar do bulbo esponjoso e a parte 

transversal do isquiocavernoso. O músculo isquiocavernoso envolve a crura sobre a 

porção lateral do pênis e estende-se até a parte proximal do corpo do pênis. Cada 

músculo é vasto e em forma de “leque” estendendo desde a espessa aponeurose 

cobrindo o osso pélvico até a face ventral do corpo do pênis. O músculo caudo 

cavernoso origina-se da face dorsal da túnica albugínea na raiz do pênis quando eles 

são parcialmente fundidos, e correm no sentido crânio caudal em direção a cauda.  

Estes músculos, relativamente estreitos, passam para cada lado do reto e parte 

das fibras são unidas no esfíncter anal externo. O músculo retrator do pênis é longo, 

par e liso, e origina-se em cada lado do reto. Continuando crânio ventralmente ao longo 

da linha média para serem inseridos sobre a túnica albugínea na curva distal da flexura 

sigmóide. O músculo bulbo cavernoso é impar, pequeno, liso e alongado; localizado 

entre duas cruras do pênis, quando este é continuo, sem demarcação, com o músculo 

uretral. Ele cobre o pequeno bulbo do pênis e finaliza distalmente a flexura sigmóide 

proximal do pênis. 

Para Watanabe (2000) o períneo é a extremidade mais inferior do tronco, entre 

as coxas. É limitados anteriormente pelo arco púbico, posteriormente pelo cóccix, 

lateralmente pelos ramos isquiopúbicos e ligamentos sacrotuberais, que correm entre 

túberes isquiáticos e as margens laterais do sacro e do cóccix. Os músculos do períneo 

consistem de músculos superficiais associados co os órgãos genitais externos e 
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músculos mais profundos que formam o diafragma urogenital. O diafragma urogenital é 

composto principalmente de músculos transversas profundo do períneo e esfíncter da 

uretra e várias bainhas de fascia. Os músculos superficiais do períneo incluem o 

isquiocavernoso, com sua origem no tuber isquiático e ramo do ísquio e sua inserção 

na raiz do pênis ou do clitóris, o bulbo esponjoso (bulbo cavernoso) com sua origem na 

rafe mediana ventral da raiz do pênis e sua inserção circunda a raiz do pênis e encaixa-

se por meio de fibras no lado oposto do dorso do pênis, e o transverso superficial do 

períneo tem origem no tuber isquiático e sua inserção no centro tendineo do períneo. 

O músculo isquiocavernoso é um bulbo bem desenvolvido, hemi-esferico 

originando-se dos processos espinhosos dirigindo-se até a parte caudo ventral externa 

da tuberosidade isquiática. Fibras musculares dessa origem tendinea ampla, divergem 

principalmente numa direção ventral para firmar a inserção do corpo cavernoso do 

pênis. 

 

2.3 Testículos e Ductos Excretores 

 

Uma distinta duplicação peritoneal estende-se dos testículos até a região acima 

das adrenais. Quando os testículos atingem a posição pélvica, um ligamento inguinal 

rudimentar, presente durante a descida, desaparece (Van den BROEK, 1912). 

Em echidna, ornitorrinco, tamanduá e tatus prevalece a posição pélvica das 

gônadas masculinas. O ducto deferente apresenta lúmen amarelo Choloepus 

hoffmanni e lúmem branco na espécie Bradypus tridactylus (WISLOCKI,1928a). 
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Wislocki (1928a apud GOOFFART, 1971) descreveu que os testículos estão 

localizados na cavidade intra abdominal, entre a vesícula urinária e ao reto. Os 

testículos sofrem portanto apenas uma descida parcial.  

Britton (1941) descreveu os testículos de preguiças localizam-se intra 

abdominalmente e são pequenos, arredondados e profundos; posicionados entre o reto 

e bexiga.  

Grassé (1955) descreve que em Bradypodidae e Myrmecophagidae os rins 

ocupam posição muito posterior, dentro da cavidade pélvica e os testículos 

acompanham os rins neste deslocamento. 

Harrison (1969) relata que os testículos dos golfinhos são alongados, corpo 

quase cilíndrico com alcance e tamanho considerável em adultos ativos. A cauda do 

epidídimo estende-se caudalmente em direção a cabeça ao longo dos testículos dentro 

da borda dorsal do mesorquio. Ambos, cabeça e cauda do epidídimo contém muitas 

células tubulares convolutos com epitélio colunar ciliado. 

Sisson e Grossman (1986) descreve que o epidídimo está aderente à borda 

inserida do testículo. A cauda do se epidídimo continua pelo ducto deferente e esta 

inserida na extremidade caudal do testículo pelo ligamento do epidídimo, formado por 

uma curta prega espessa da túnica vaginal. O ducto deferente liga-se à parte pélvica 

da uretra. 

Para Fowler (1986) os testículos dos cetáceos são intra-abdominais e 

geralmente localizam-se lateralmente aos rins. 

Bartmann, Beyer e Wibdorf (1991) descreve que os testículos de Tamanduás 

gigante (Myrmecophaga tridactyla) tem formato oval e permanecem durante toda a vida  

na região intra abdominal, não descem e mantém-se por toda sua vida na posição 



Literatura 44

original, na parede dorsal do abdômen. Suas limitações espaciais são dorsalmente o 

reto e ventralmente a bexiga.  

O epididimo superior e inferior passa pela extremidade do testículo em forma 

de capuz; o corpo relativamente estreito do epidídimo está orientado respectivamente 

medial. 

Histologicamente deixa-se caracterizar uma cápsula dura resistente e sinuosa, 

túnica albugínea. Os canalículos sinuosos do testículo, túbulos seminíferos contorcidos, 

são revestidos de epitélio germinativo. Células de Sertoli inferiores encontram-se em 

uma membrana basal e deixa-se diferenciar bem basal e espermatogonias. As células 

intersticiais de Leydig armazenam-se num tecido conjuntivo frouxo, no qual seu volume 

total é significativamente menos do que os do túbulo seminífero. O epitélio do 

epidídimo é estratificado e de células prismáticas e trás na sua superfície estereocilios, 

que tendem a formar crista (BARTMANN, BEYER e WIBDORF, 1991) 

Histologicamente, Banks (1992) descreveu que os testículos nos animais 

domésticos são órgãos exócrinos e endócrinos combinados, onde a porção exócrina 

refere-se a uma glândula complexa, cujo “produto de excreção” são os 

espermatozóides. Quanto a porção endócrina esta é representada pelas células 

intersticiais de Leydig e pelas células de sustentação de Sertoli. O envoltório testicular 

caracteriza-se por uma cápsula de tecido conjuntivo, revestida pela túnica serosa, cujo 

tecido conjuntivo se mescla ao da densa túnica albugínea, que é contínua ao tecido 

conjuntivo do mediastino testicular e ao tecido conjuntivo dos septos testiculares. O 

parênquima do órgão é formado pelas células do epitélio de revestimento dos túbulos 

seminíferos e de seus ductos assim como pelas células intersticiais de Leydig. Os 

túbulos da via seminífera intratesticular correspondem a “porção exócrina da glândula”, 
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estando revestidos por epitélio atípico, onde as células são as espermatogônias, os 

espermatócitos primários, os espermatócitos secundários, as espermátides e os 

espermatozóides, formando as zonas basal, intermediária e superficial do epitélio 

seminal, cujos constituintes garantem a atividade espermatogênica. 

Banks (1992) acrescentou que os ductos eferentes do testículo unem a rede 

testicular ao epidídimo e são revestidos por epitélio colunar intermitentemente ciliado. 

O ducto do epidídimo apresenta epitélio de revestimento pseudoestratificado cilindrico 

com estereocílios. A lâmina própria tubular é formada por tecido conjuntivo altamente 

vascularizado, com músculo liso predominantemente circular que se espessa à medida 

que se aproxima da cauda do epidídimo.  

Para Johnson (1999) edentatas tem testículo intra abdominal; mas seu 

epidídimo fechado assemelha-se com aqueles dos mamíferos escrotais. Nos tatus, a 

cauda do epidídimo não é inteiramente intra abdominal, mas aparece ocupando um 

pequeno espaço fora da bolsa, no peritônio. 

Niemuller, Brown e Hodges (1999) mencionam os testículos de elefantes são 

localizados internamente e pendurados na parede dorsal ao cavidade abdominal, 

medial aos rins.  

Peppler (1999) relata que os tatus não possuem escroto e que esses órgãos 

são intra abdominais, não sendo deletério na espermatogênese de varias espécies,pois  

estes animais têm uma temperatura corpórea baixa.  

Para Bacha (2003) os testículos estão contidos no escroto e são glândulas 

tubulares compostas, revestidas por uma cápsula espessa de tecido conjuntivo 

irregular denso, a túnica albugínea. A túnica albugínea é coberta por um peritônio, a 

camada visceral da túnica vaginal. Septos de tecido conjuntivo se estendem da túnica 
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albugínea para o interior dos testículos; dividindo parcial ou completamente este último 

em lóbulos. Centralmente, os septos podem se fundir com o tecido conjuntivo do 

mediastino testicular. 

Os ductos deferentes, revestidos por um epitélio colunar simples ou pseudo 

estratificado com algumas células ciliadas, saem da rede testicular e atravessam a 

túnica albugínea para se juntar ao ducto epididimal, na cabeça. O ducto epididimal 

enrolado varia em estrutura desde a região da cabeça até a cauda do epidídimo. Seu 

epitélio colunar pseudo estratificado, com esteriocilios é mais espesso na região da 

cabeça.  

 

2.4 Glândulas Genitais Acessórias 

 

Segundo Wislocki (1928a), a forma das vesículas seminais varia entre os dois 

gêneros (Bradypus e Choloepus), mais a próstata é semelhante entre os dois.  

Grassé (1955) descreve que a próstata da preguiça é envolvida pelo músculo 

uretral e a próstata do tamanduá e do tatu está ao lado do músculo uretral. As 

vesículas seminais estão presentes em todos os Xenarthras, mas são rudimentares 

nas preguiças. As glândulas uretrais estão presentes no segmento ectodermico e 

endodérmico da uretra. A glândula de Cowper não estão presentes nos Bradypoides.  

Vesículas seminais têm sido observadas em ambos, Cholepus e Bradypus – 

grande e pequena na forma e rudimentares respectivamente.(Wislocki, 1928a). 

Fowler (1986) menciona que as glândulas acessórias dos elefantes machos 

incluem vesículas seminais, próstata e glândula bulbouretral.  
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Harrison (1969) menciona que a próstata dos golfinhos (Delphinus delphis) é 

grande e composta de lóbulos próximos, fechados como glândulas racemosas que 

contem ativamente secreções de células colunares.  

De acordo com Cardoso, Figueiredo e Coser, (1985) as vesículas seminais do 

tatu Dasypus nomcinctus são órgãos saculares de superfície lisa, cujas extremidades 

caudais convergem para a superfície dorso-lateral na uretra pélvica; seus ductos 

desembocam na uretra separadamente dos ductos deferentes. Com atividade 

secretória reduzida seu comprimento e seu diâmetro diminuem consideravelmente, 

deixando as glândulas de se relacionarem com a bexiga. A próstata é formada por 

duas massas compactas alongadas, achatadas dorso-ventralmente e em contato com 

a superfície ventro medial das vesículas seminais. Sua superfície é finamente lobulada 

e, ao corte deixa extravasar secreção fluida e transparente. As glândulas bulbouretrais 

são dois órgãos ovóides, situados a cada lado da extremidade caudal da uretra seus 

ductos excretores desembocam na transição com a uretra peniana. Sua superfície é 

lisa e recoberta por conspícuos feixes musculares. 

Histologicamente, as vesículas seminais são glândulas tubulo-alveolares 

compostas dotadas de amplo ducto central. Vesículas seminais com baixa atividade 

secretória, encontradas principalmente no período de abril a agosto, possuem túnica 

muscular espessa e alvéolos de contorno regular, com poucas ramificações e 

pregueamentos. O epitélio secretor é simples cilindrico ou cubóide, com núcleos basais 

e citoplasma apical mais densamente corado. Em glândulas com alta atividade 

secretória, a túnica muscular apresenta-se distendida, com conseqüente redução de 

sua espessura. O epitélio secretor apresenta-se baixo, variando de simples cubóide a 

simples pavimentoso. A próstata é uma glândula túbulo-alveolar composta, dividida em 
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lóbulos irregulares por septos conjuntivo-musculares. Os alvéolos são amplos e de 

lume irregular. O epitélio secretor é simples cilíndrico e suas células 

caracteristicamente altas, possuem núcleo basal e citoplasma supranuclear repleto de 

fina granulação acidófila e homogênea. As glândulas bulbo-uretrais também 

compostas, têm seu parênquima formado por túbulos-ácinos irregulares, separados por 

septos conjuntivo-musculares; uma espessa camada de musculatura estriada 

esquelética envolve quase inteiramente essas estruturas. Seu epitélio secretor é 

simples formado por células altas, piramidais ou cilíndricas, com núcleo basal e 

citoplasma caracteristicamente claro e vacuolado (CARDOSO, FIGUEIREDO e 

COSER, 1985). 

Junqueira e Carneiro (1990) descrevem que a próstata apresenta-se envolta 

por uma cápsula ferroelástica rica em músculo liso, que envia septos que penetram na 

glândula. Essas glândulas são revestidas internamente por epitélio cúbico simples ou 

por epitélio colunar pseudo-estatrificado, cujas as células secretam proteínas. 

Encontram-se na vesícula seminal uma mucosa extremamente pregueada, um 

epitélio pseudo-estratificado prismático, com células ricas em grânulos de secreção. A 

lâmina própria é rica em fibras elásticas e envolta por uma camada muscular lisa, e 

outra externa, de fibras longitudinais. 

Para Bartmann, Beyer e Wibdorf, (1991) o tamanduá gigante (Myrmecophaga 

tridactyla) possue uma glândula prostática, glândulas vesículares e também uma 

glândula bulbouretral. A próstata fica na parte dorsal da vesícula seminal, circunda o 

canal urogenital lateral. O par de vesícula seminal se apresenta como um órgão 

glandular compacto e lobulado. 
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As glândulas bulbouretrais pronunciadas e redondas não são circundadas pelo 

músculo uretral e desembocam com um canal condutor próximo a saída da bacia num 

fundo de canal cego urogenital. 

No que se refere às glândulas acessórias do trato reprodutor masculino, Banks 

(1992) descreveu que, de forma geral, todas elas são glândulas tubulares ramificadas 

ou túbulo-alveolares ramificadas, dispostas em unidades tubulares. O epitélio glandular 

é formado por revestimento colunar simples que é contínuo com o epitélio 

pseudoestratificado, ou de transição, dos ductos excretores. O autor ressaltou que 

embora as glândulas de uma mesma espécie possam ser facilmente distinguidas, 

deve-se tomar cuidado com as comparações interespecíficas, pois há muita variação 

entre as espécies domésticas. 

Para Johnson (1999) os edentatas não tem sido completamente estudados, 

mas por outro lado, a variedade de espécies insetívoras são objetos de muita 

controvérsia; como a presença de uma glândula prostática verdadeira. 

Peppeler (1999) declara que a glândula prostática de tatús é composta de uma 

glândula tubuloalveolar bilobada com um tecido capsular fino, localizado anteriormente 

as vesículas seminais. 

Niemuller, Brown e Hodges (1999) relatam que as glândulas prostáticas são 

lobuladas e situadas na parede dorsal da uretra, imediatamente posteriores às 

vesículas seminais. As glândulas bulbo uretrais são grandes e tubuloalveolar nesta  

especie e é cobertas por uma cápsula muscular densa. 

Para Bacha (2003) a próstata é uma glândula seromucosa, exceto em cães, 

em que é totalmente serosa. Em cachaços e ruminantes, a próstata consiste 

predominantemente de uma porção glandular localizado na submucosa da uretra. O 
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corpo prostático é bem desenvolvido em garanhões e carnívoros, e encontra-se 

ausente em carneiros e bodes. Trata-se de uma glândula lobulada e encapsulada, que 

circunda parcial e completamente uma parte da uretra pélvica. 

As vesículas seminais estão ausentes em carnívoros. Em garanhões, há 

evaginações vesiculares verdadeiras na forma de sacos vesicoides, com lumens 

centrais amplos, no interior das quais se abrem as glândulas. 

 

2.5 Pênis e Uretra  

 

Wislocki (1928a) mencionou que o pênis da preguiça é pequeno e protrai 

anteriormente para a bolsa da pseudo-cloaca 

Para Grassé (1955) o pênis das preguiças e tamanduás são 

extraordinariamente curto e que existe uma bolsa cloacal da que este órgão sai 

ligeiramente. O esperma nas preguiças é depositado na entrada da vagina e os 

espermatozóides sobem toda vagina, ativamente, para penetrar no útero. 

Harrison (1969) descreve o pênis de golfinhos (Delphinus delphis) como uma 

espiral, demarcado por um músculo retrator, relativamente longo, inserido dentro do 

aspecto dorsal da espiral. O corpo cavernoso é forte, contem tecido elástico e 

conjuntivo e um sinu cavernoso profundo. O músculo bulbo uretral é pequeno e pode 

parecer funcionando com uma parte relativamente não importante dentro da micturição 

e ejaculação.  

Oelrich (1978) descreve que o pênis do gorila é coberto pela veia dorsal, artéria 

dorsal e nervos dorsais. 
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Bartmann, Beyer e Wibdorf (1991) relatam que o pênis do tamanduá gigante 

(Myrmecophaga tridactyla) é achatado, levemente direcionado caudoventralmente. Os 

corpos cavernosos do pênis são separados através de um septo claro; o corpo 

esponjoso é robusto na região proximal e se torna mais fraco na região apical. A uretra 

desemboca com seu orifício uretral externo, não direto na ponta da glande do pênis, 

mas termina em uma fenda alongada, curta e dorsoventral. 

Quanto ao pênis, Banks (1992) afirmou que, embora os componentes 

histológicos sejam semelhantes, na maioria das espécies mamíferas, as diferenças 

organizacionais são numerosas para se citar. De forma geral o pênis está dividido em 

raiz, corpo e glande. O corpo é formado pela albugínea, tecido erétil, músculo liso, 

músculo esquelético e uretra, sendo esta constituição semelhante à da raiz. A glande é 

revestida pelo prepúcio, que é uma dobra de pele e mucosa. A maior parte da glande 

consiste de tecido conjuntivo “trabecular” e altamente vascularizado. Esta estrutura 

pode conter tecido erétil, osso ou cartilagem e tecido conjuntivo denso, dependendo da 

espécie.  

Para Banks (1992), a uretra masculina é a continuação do sistema de ductos 

excretores do testículo, realizando a função de transportar a urina, bem como o sêmen 

e os espermatozóides. A uretra está dividida em região pélvica e peniana (esponjosa), 

que são revestidas por epitélio de transição. A uretra pélvica possui uma lâmina 

própria, ou “submucosa” formada por tecido conjuntivo frouxo, numerosos elementos 

glandulares e tecido erétil, presentes principalmente na uretra esponjosa. A camada 

muscular possui três subcamadas, também existindo uma  túnica adventícia externa. A 

uretra peniana também pode estar revestida por epitélio cúbico estratificado, cilíndrico 

estratificado e cilíndrico simples. Este epitélio muda para epitélio pavimentoso 
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estratificado antes, ou na altura da abertura uretral. A túnica muscular é composta por 

músculo liso e o tecido erétil é mais abundante do que aquele presente na uretra 

pélvica.  

Johnson (1999) descreveu que o pênis de mamíferos é o órgão copulatório externo 

do macho e que a estrutura básica deste órgão consiste de uma uretra central, cercada 

de tecido cavernoso e revestido pela pele. 

De acordo com Bacha (2003) a uretra masculina, que transporta tanto urina 

quanto o sêmen, pode ser dividida em porções pélvica e peniana. A uretra pélvica é 

revestida por epitélio transicional, que pode se tornar cuboide ou colunar estratificado 

distalmente. Ao longo de toda a extensão da mucosa contém tecido erétil com espaços 

cavernosos de parede fina. Na uretra pélvica, esse tecido erétil forma o estrato 

cavernoso. As glândulas da porção disseminada da prostata são periféricas a esse 

estrato. Nos arredores da próstata, a maior parte da musculatura lisa é substituída pelo 

músculo uretral esquelético. No entanto, ainda resta um pouco de musculatura lisa 

longitudinal. A camada muscular da uretra pélvica é circundada por uma camada 

adventícia. A uretra peniana, que corre através da região ventral do pênis, é revestida 

por uma mistura de epitélio transicional, cuboide estratificado, colunar estratificado ou 

colunar simples. Os espaços cavernosos, maiores e mais abundantes na uretra 

peniana formam o corpo esponjoso (corpo cavernoso uretral), que é circundado por 

uma túnica albugínea. 

O autor ainda descreve que histologicamente o pênis pode ser dividido em 

corpo e glande peniana, ambas as regiões contêm a uretra peniana com seu tecido 

erétil, o corpo esponjoso. O corpo peniano se caracteriza por duas massas adicionais 

de tecido erétil, chamadas de corpo cavernoso. Cada corpo cavernoso está envolvido 
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por tecido conjuntivo denso e fibras elásticas da túnica albugínea. A túnica albugínea 

se internaliza para formar uma rede de trabéculas entre a qual se situa o tecido erétil 

esponjoso. Este último contem espaços cavernosos, revestidos por endotélio e 

circundadas por varias proporções de musculatura lisa e tecido fibroelastico. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Material e Método 
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3 Material e Método 

 

Utilizamos nesta pesquisa preguiças-de-coleira (Bradypus torquatus) sendo 

seis machos e uma fêmea de diferentes faixas etárias. Estes animais foram cedidos 

para o Laboratório de Anatomia do Departamento de Cirurgia da Faculdade de 

Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo (FMVZ –USP) pela 

Reserva Zoobotânica – Matinha Ilhéus/Bahia (Registro Ibama n° 02006.001.348/98-31). 

Através dos registros de arquivos da Reserva Zoobotânica Matinha (RZM), tivemos 

acesso ao prontuário (anexo I) de cada animal disponibilizado para a coleta de dados 

de interesse desta pesquisa. 

No preparo do material diferentes técnicas foram utilizadas, entre as quais a 

injeção vascular de látex (Neopreme® 650) e a injeção intra muscular de solução 

aquosa de formaldeido à 10%. Recebemos os espécimes congelados e isto implicou na 

necessidade de um descongelamento forçado, mediante sua submerção em tanques 

com água em temperatura ambiente por 12 horas; na seqüência os espécimes foram 

etiquetados de acordo com a numeração original apresentada em seu prontuário e 

prosseguimos as mensurações corpóreas, com a utilização de fita métrica, e em 

seguida os animais foram pesados. 
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Técnica de injeção com látex: 

 

A injeção do sistema vascular foi realizada em 04 animais; nos quais fizemos 

como regra geral a injeção de água morna para a limpeza dos vasos, através da 

canulação de vasos de grande calibre. Dois animais foram canulados via aorta 

descendente e receberam a injeção de látex, corado com pigmento (Sulvinil 2350-

0003) vermelho, para a visualização do sistema artérial e outros dois foram canulados 

através da veia cava caudal, e receberam pigmento especifico azul (Suvinil 2350-

0001), para a visualização do sistema venoso. O material foi imerso em novos tanques 

com água à temperatura ambiente, para o endurecimento do látex; transcorridas 12 

horas, esses animais foram perfundidos com solução de formol à 10% e conservados 

mergulhados em solução de formol à 20%. 

 

Técnica de microscopia de luz: 

 

Para o sucesso desta técnica foram utilizados 02 animais previamente 

injetados com solução de formol à 10%. Com a finalidade de identificação das 

características microscópicas dos órgãos. Foram coletadas amostras das estruturas 

anatômicas do sistema reprodutor masculino como segue: isolamos e dissecamos as 

estruturas que compõem o sistema reprodutor e procedemos a retirada das estruturas 

da cavidade abdominal e pélvica. Cada componente foi separado, recortado em 

pequenos fragmentos os quais foram submetidos as técnicas histológicas usuais para 

analise em microscopia de luz. Assim, o material foi desidratado com séries de álcoois 

em concentrações crescentes (de 70, 80, 90 e 100%) diafanizado em xilol e incluído 
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em “paraplast”. Os cortes obtidos deste material foram corados com HE – 

Hematoxilina-Eosina e Tricrômico de Masson.  

Para a interpretação dos dados histológicos seguimos as orientações descritas 

por Banks (1992), Wherner (1993) e Bacha (2003) e para nos referirmos às estruturas 

macroscópicas descritas nos resultados utilizamos a Nomina Anatômica Veterinária 

(1994) e a Nomina Anatômica Veterinária Ilustrada (SHALLER, 1999). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultado 
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4 Resultados 

 

4.1 Aspectos gerais da morfologia externa da pelagem 

 

As preguiças do gênero Bradypus torquatus, que analisamos, apresentaram 

uma pelagem característica, constituída de pêlos de colorações distintas, com 

pigmentação variando do marrom escuro, a tons mais claros de diversos nuances de 

bege. A tonalidade variou de acordo com a idade dos animais. A região cervical da 

pelagem destes animais apresentou um conjunto de pêlos escuros, com formato ”V”, 

característica essa que nomeia popularmente o animal como “Preguiça-de-coleira”. 

Nos animais jovens, a coleira apresentou-se com mescla de cores que variam 

entre o preto e varias tonalidades de marrom, dificultando a diferenciação sexual nesta 

faixa etária (Prancha 1, figuras A e B); sendo que com o decorrer dos anos os pêlos 

começam a escurecer tendendo para o preto nos machos adultos (Prancha 1, figura D) 

e inicia-se a formação de uma linha média de tonalidade bege (Prancha 3, figura A), ou 

mesmo a persistência da mescla de cores originais (Prancha 1, figura C) nas fêmeas, 

permitindo a caracterização do dimorfismo sexual (Prancha 1, figuras C e D; prancha 3, 

figuras A e B). 

O corpo dos animais apresentou uma coloração uniforme, sendo a pelagem 

mais escura, tendendo ao marrom nas regiões expostas e bege nas regiões mais 

profundas. Este aspecto repete-se pelo corpo do animal, visto pelas regiões anterior 

(Prancha 2, figura A), lateral (Prancha 2, figura B), ventral (Prancha 2, figura C) e cranial 

(Prancha 2, figura D). 
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A região urogenital é recoberta por pêlos abundantes e tanto o períneo feminino 

(Prancha 3, figura C) quanto o masculino (Prancha 3, figura D) apresentou 

características muito semelhantes, impossibilitando a diferenciação sexual destes 

espécimes, com base na morfologia externa desta região. 

A pelagem dos exemplares apresentou-se sedosa porem espessa e o arranjo 

dessa pelagem manteve uma direção crânio caudal e ventro dorsal (Prancha 1, figura A 

e prancha 2, figura B), não permitindo o acumulo de água no corpo do animal nos 

períodos de chuva ou após sua entrada nos rios. Pôde-se caracterizar dois tipos de 

pêlos; pêlos grossos e longos de coloração uniforme (variando do marrom ao bege) são 

os pelos de cobertura que na região da coleira se inclinam em relação ao dorso do 

animal onde a pelagem reflete um tom ligeiramente mais escuro. Na região perineal os 

pelos de cobertura formam um arranjo, circulando os orifícios perineais muito peculiares 

cuja densidade atingiu 100 pêlos por centímetro quadrado. Pêlos finos e mais curtos, 

mais abundantes quantitativamente em relação a área considerada  anteriormente, em 

comparação com os pelos longos, ou pêlos lanosos são identificados em todo o corpo 

do animal. 



Resultados 61

 

A B

C D
Pancha 01: Fotografias de Bradypus torquatus demostrando as 

tonalidades da coleira em diferentes faixas etárias, bem como a 
uniformidade na coloração dorsal do animal. Em (A) evidenciamos a 
tonalidade marrom-claro tendendo ao dourado na face do animal; em (B) 
fica claro a mistura de cores (preto, marrom e bege) da coleira,.o que 
impede a identificação sexual nesta faixa etária através do fenótipo. Nas 
fotografias (C e D) notamos a homogenicidade da pelagem dorsal; enquanto 
que na fotografia (C) constatamos a presença de tons marrom-claro na 
coleira, permitindo a identificação de uma fêmea, em (D) fica evidente a 
presença de um macho com sua coleira preta. 
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A B

C D

Prancha 03: Fotografias elucidando o dimorfismo sexual em animais 
adultos da espécie Bradypus torquatus, onde em (A) reconhecemos uma fêmea 
pela mancha de diferentes tonalidades nos pelos da coleira, em (B) identifica-se 
um macho evidenciado pela sua coleira inteiramente preta. As fotografias (C) 
fêmea e (D) macho demonstram a dificuldade de sexagem destes animais 
através da diferenciação da área urogenital pelo exame externo. 
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4.2 Morfologia da região perineal 

 

Os resultados deste estudo mostram que a Bradypus torquatus possui uma 

anatomia com particularidades na disposição da região e dos músculos perineais que 

refletem semelhança com a topografia do períneo de primatas, o que nos possibilita 

nominar as estruturas estudadas de acordo com a nomenclatura desta serie animal. 

A preguiça de coleira apresenta uma pelagem muito particular na região 

perineal que camufla a cauda curta do animal, o ânus e o pênis (Prancha 12, figura A). 

Esta particularidade impede a identificação do sexo do animal até porque, quando os 

pêlos são afastados (Prancha 1, figuras C e D), não é possível diferenciar o pênis do 

clítoris, uma vez que o pênis está retido no monte perineal (Prancha 8, figura E) e só se 

projeta, no ato copularório, ou por pressão mecânica (Prancha 12, figura B). 

A região perineal da Preguiça-de-coleira é extra pélvica, com aproximadamente 

5cm de profundidade (Prancha 4, figura C), consiste na parte do tronco, caudal ao 

diafragma da pelve, com as seguintes delimitações: ventralmente pela superfície do 

osso interpubiano, dorsalmente pelo osso sacro-coccígeo e ântero-lateralmente pelos 

processos mediais da pube e tuberosidades isquiáticas (Prancha 4, figura A e B); 

formando uma região oval; dividida em períneo anterior ou região urogenital e períneo 

posterior ou região anal (Prancha 4, figura A).  

As delimitações ósseas laterais e ventrais podem ser palpadas, o que não 

acontece com o ângulo dorsal, pois a pequena cauda se projeta caudoventralmente em 

relação a abertura inferior da pelve (Prancha 4, figura E e G).  

A tricotomia da região nos permite identificar a abertura externa do ânus 

(Prancha 1, figura C), o prepúcio (Prancha 8, figura E) e a glande do pênis. 
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O diafragma urogenital da Preguiça-de-coleira é representado por 03 regiões: 

região aponeurotica, referida pela fascia superficial do períneo que consiste de uma 

camada membranácea de tecido conjuntivo onde podemos visualizar uma intensa 

microvascularização e pouco tecido adiposo (Prancha 4, figura E). A camada gordurosa 

só vai aparecer no plano profundo da fascia em relação com os músculos perineais. 

Não é continua, se concentrando apenas nos espaços interestruturais para 

preenchimento dos mesmos como a fossa isquioretal. A região é interpretada como 

muscular estando representada pelos músculos: levantador do ânus, esfíncter uretral, 

retrator do pênis e o músculo esfíncter anal. As características e inserções dos 

músculos perineais estão detalhados na tabela 1. 

O músculo retrator do pênis é bilateral e em repouso tem a característica de “V” 

com origem no ramo ventral do osso púbico, suas fibras caminham sobre a próstata, 

inserindo-se no terço médio do pênis (Prancha 4, figura D). 

O músculo esfíncter uretral localiza-se dorsalmente ao reto e ventralmente a 

fascia superficial do períneo, suas fibras circulares envolvem a uretra desde a base da 

bexiga até a transição da uretra peniana (Prancha 4, figura F). O músculo esfíncter anal 

em preguiças localiza-se abaixo do monte perineal e9m sintopia com o músculo 

levantador do ânus, suas fibras concêntricas dispostas na parte superior do reto, 

formam um anel que circunda o reto/ânus e o pênis (Prancha 4, figura H). 

O músculo levantador do ânus apresenta uma porção muscular e emerge da 

crista do osso interpubico e ramo do púbis, suas fibras caminham em direção as 

vértebras coccigeas dorso lateralmente ao reto, circundando todo o orifício anal, 

inserindo-se no processo transverso da vértebra coccigea, por entre os feixes do 

músculo levantador do ânus, emergem fibras de tecido conjuntivo, ligando o músculo 
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levantador anal com o músculo retrator do pênis, contribuindo assim para a 

sustentação desta região (Prancha 4, figura G). 

 

Tabela 1 – Descrição das características e inserções dos músculos perineais 

do bicho-preguiça (Bradypus torquatus). 

 

Músculos Perineais Característica topográficas Pontos de fixação 

Levantador do ânus Possui origem na crista do 

osso inter púbico e ramo do 

púbis 

Próximo ao músculo 

transverso e vértebras 

coccigeas 

Retrator do Pênis Origem no ramo ventral do 

púbis 

Corpo do pênis, região 

médio ventral 

Esfíncter da uretra Músculo circular  Ao longo da uretra 

Esfíncter anal Fibras concêntricas dispostas 

na parte superior do reto 

Fixadas através da 

formação de um anel que 

circunda o reto/ânus e o 

pênis 

Fonte: Dados de pesquisa, trabalhados pela autora 
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A 
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Prancha 4: Fotografias demonstrando as delimitações 
perineais ósseas, assim como a musculatura correspondente. Em (A e 
B) evidenciamos o osso interpúbico (⎯), o osso púbico ( , ) e o 
osso sacro coccigeo ( ), a figura (C) demontra a profundidade do 
períneo, enquanto que em (D) caracterizamos este períneo como oval, 
a figura (E) evidencia a fascia superficial do períneo, a qual recobre 
toda essa região. Nas figuras (D, F, G e H) visualizamos os músculos 
da referida região; músculo retrator do pênis (D - ), músculo, músculo 
esfíncter uretral (F - ) músculo levantador do ânus (G - ) e o 
músculo esfíncter anal (H - ). 
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4.3 Morfologia externa dos órgãos reprodutores masculinos 

 

Os órgãos reprodutores masculinos da preguiça de coleira (Bradypus 

torquatus) estão representados: por um par de testículos; pelos epidídimos, compostos 

de cabeça, corpo e cauda, por dois pares de glândulas genitais acessórias; sendo um 

par de vesiculares e um par composto pela próstata; pela uretra masculina e o pênis 

(Prancha 5) 

 

 

4.3.1 Morfologia de Testículo 

 

 

Os resultados macroscópicos revelam que a preguiça-de-coleira não possui 

escroto, como verificado em 100% de nossos espécimes. Os testículos são intra 

cavitários, localizados na cavidade pélvica, envolvidos pelo peritônio visceral formado 

por uma fina camada de tecido conjuntivo. Morfologicamente demostram-se ovóides e 

em todos os casos encontramos como característica peculiar deste animal, o testículo 

direito posicionado ligeiramente mais cranial que o testículo esquerdo (Prancha 5, 

figuras A, B e C). Em relação à abertura superior da pelve, os testículos mantem-se em 

contato dorsal com o reto, e ventral com a bexiga urinaria (Prancha 5, figuras B e C). 

Foram analisados de quatorze antimeros testiculares de animais nos quais 

encontramos os seguintes arranjos topográficos: 

(a) em 06 antimeros vizualizou-se testículos intra-abdominais laterais aos rins, 

indicativo da imaturidade sexual destes exemplares (Prancha 5, figura A); 
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(b) em oito antimeros analisados, os animais apresentaram os testículos na 

cavidade pélvica, estando caudo-mediais aos rins, evidenciando a maturidade sexual 

dos Bradypus torquatus (Prancha 5, figura B). 

 

 

Tabela 2 – Caracterização dos níveis de descida testicular de Bradypus 

torquatus através do número do protocolo dos animais. 

 

Descida Testicular 

Protocolo dos 

animais 

Testículo Intra-abdominal 

(animal impúbere) 

Testículo Pélvico 

(animal pubere) 

17  presente 

37  presente 

65  presente 

66 presente  

82 presente  

99  presente 

109 presente  

Fonte: Dados de pesquisa trabalhados pela autora 

Esses resultados esclarecem que ocorre a descida parcial dos testículos em 

função da idade do animal; caracterizando a presença de um ligamento rudimentar 

formado pela projeção do peritônio visceral mantendo uma relação entre a glândula 

adrenal e os testículos.nos antimeros (Prancha 6, figura A) 
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Cada testículo apresenta duas superfícies, duas bordas e duas extremidades. A 

superfície ventral encontra-se levemente achatado, devido ao contato com o reto; 

enquanto que a superfície dorsal apresenta um ligeiro abaulamento. A borda livre é 

medial e côncava, e a borda epididimária ou de inserção é lateral e apresenta intima 

relação com o epidídimo. A extremidade capitata é arredondada e mantém intimo 

contato com a região de cabeça do epidídimo, e a extremidade caudada mostram-se 

arredondada, em contato com a cauda do epidídimo (Prancha 8, figura A) Cada 

testículo é revestido por uma cápsula espessa, a túnica albugínea que em, secção 

transversal do órgão termina emitindo septos para a região do parênquima testiculares 

com ausência de mediastino, os quais apresentaram orientação longitudinal e 

caminhando em sentido crânio-caudal (Prancha 7, figuras A e B). 

Histologicamente o envoltório testicular é formado por uma cápsula de tecido 

conjuntivo, túnica albugínea; o parênquima testícular mostra-se formado pelos túbulos 

seminíferos e pelo interstício separados pelos septos testiculares. Ao corte, os túbulos 

seminíferos apresentam epitélio espermatogênico constituído das células 

espermatogênicas em diferentes fases do processo meiótico. Entre os túbulos 

seminíferos observa-se um tecido conjuntivo frouxo com grupos de células intersticiais 

com agrupamento característico (Prancha 8, figura B). Alguns padrões histológicos não 

puderam ser caracterizados em função da condição do material desta amostra. 

 

4.3.2 Morfologia de epidídimo: 

 

O epidídimo da preguiça-de-coleira apresenta uma característica peculiar 

macroscópica; a existência de um ligamento, composto por uma faixa de tecido 
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conjuntivo, o qual prende o testículo direito ao esquerdo na mesma linha de 

posicionamento. O órgão mostrou-se dividido em três regiões: cabeça, corpo e cauda 

(Prancha 8, figura A). A região de cabeça é evidenciada, por uma dilatação discreta, 

ligada à extremidade capitata do testículo. O corpo mostra-se aderido à margem 

epididimária do testículo, iniciando em continuidade com a cabeça do epidídimo e 

continua-se até a extremidade caudada do testículo. A cauda sofre uma dilatação, 

formada pelo enovelado dos ductos epididimários, através dos túbulos contorcidos 

distais, os quais podem ser visualizados macroscopicamente (Prancha 8, figura B) e 

encontra-se aderida à extremidade caudada do testiculo (Prancha 8, figura A), que 

prolongou-se além da margem caudal do testículo e continua-se em direção caudal até 

a formação do ducto deferente. 

 

4.3.3 Morfologia do ducto deferente: 

 

As preguiças são animais que possuem testículos intra abdominais o que, 

proporciona uma mudança na anatomia do sistema reprodutor masculino em relação a 

descida testicular de machos jovens e adultos. O ducto deferente emerge como 

continuação da cauda do epidídimo (Prancha 8, figura A); segue ventralmente sobre o 

reto em direção caudal, atingindo o músculo uretral que o envolve. Abre-se no colículo 

seminal, junto com ducto da glândula vesicular (Prancha 8, figura D) 

O ducto deferente é um órgão tubular, apresenta uma região proximal bem 

delimitada macroscopicamente, a qual é curta e tortuosa (Prancha 8, figura A) que 

marca a transição do epidídimo com o ducto deferente. As porções média e distal 

apresentaram-se retilineas tendo a porção distal demostrado sintopia com as glândulas 
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vesiculares (Prancha 8, figura C). O ducto apresenta um lúmen banco, dividido em três 

regiões anatômicas (porção proximal, média e distal), não visualizadas 

macroscopicamente (Prancha 8, figura C). 

Microscopicamente o ducto deferente apresenta-se constituído como tubo 

único, revestido internamente por epitélio pseudo-estratificado, composto por células 

basais arredondadas e células prismáticas, nota-se ainda a presença da lâmina basal 

envolta por fibras de músculo liso e tecido conjuntivo frouxo, rico em capilares 

sangüíneos. 
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Prancha 05: Localização testicular de machos da preguiça: observar a relação topográfica 
existente entre os órgãos (rim e testículos) e a assimetria testicular, identificando o testículo esquerdo 
mais cranial que o testículo direito Em (A) observamos um animal impúbere; em (B) observamos animal 
púbere, notamos a diferença de posicionamento do ligamento rudimentar (*) e em (C) apresentamos o 
sistema reprodutor individualizado. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prancha 06: Fotografia da cavidade abdominal de um macho adulto de 
Bradypus torquatus. Em (A) nota-se a relação topográfica dos órgãos 
(Testículos – T), rins e reto em relação a glândula adrenal (ADR). Nas 
fotomicrografias do testículo observa-se em (B), a presença da cápsula (Cp) e 
a zona fasciculada (ZF), através do método Tricomio de Masson, com aumento 
de 05X e em (C), a região da cápsula (Cp) e da zona medular (ZM), através do 
método Tricomio de Masson, com aumento de 10X 
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 A

  

  

  

B 

  

  
Prancha 07: Observar a presença dos septos testiculares 

( ) na figuras A e B; apresentando, na fotografia (A), o testículo 
de macho púbere com respectiva túnica albugínea ( ) e na 
fotomicrografia (B) com as células germinativas características e 
septos testiculares – Método HE, aumento de10X. 
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Prancha 08: Fotografia do aparelho reprodutor de macho de Bradypus 
torquatus vizualizando-se em (A) os testículos direito e esquerdo revestido pela 
serosa visceral (túnica vaginal - ) que envolve na linha média a cauda do 
epidídimo e parte do testículo esquerdo; mais caudal, destaca-se o epidídimo com a 
presença da cabeça (Cb), corpo (Cp), cauda (Cd), margem livre (ML) a margem 
epididimária ( ), na fotografia (B) destaca-se a presença dos túbulos contorcidos 
( ) sob a serosa visceral ( ); a fotografia (C) evidencia os ductos deferentes de um 
animal impúbere ( ) no qual percebe-se que os testículos (Td e Te) são revestidos 
parcialmente pelo peritonio (face ventral - ). Na fotografia (D) evidenciamos a 
abertura da uretra prostática destacando-se o colículo seminal e os óstios dos 
ductos deferentes e glândulas vesiculares ( ), a parede mucosa ( ) da uretra 
destaca-se pelo seu pregueamento longitudinal, na fotografia (E) destacamos após 
a tricotomia da região pubiana a presença do monte pubiano ( ), a glande do pênis 
( ) com canula introduzida no óstio externo da uretra. 
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4.4 Morfologia das glândulas genitais acessórias 

 

4.4.1 Glândulas vesiculares 

 

As glândulas vesículares da preguiça-de-coleira estão situadas na 

cavidade abdominal. São dois sacos alongados com superfície relativamente 

plana, situadas a cada lado do ducto deferente relacionando-se com o reto 

dorsalmente e convergem caudalmente para o músculo uretral (Prancha 5, 

figura C). Cada vesícula consiste em uma extremidade cega, levemente 

arredondada (Prancha 9, figura A), e uma constrita inserida no músculo uretral; 

a abertura do ducto excretor ocorre juntamente com a do ducto deferente. 

Microscopicamente nota-se túbulos relativamente calibrosos, com 

pregueameno variável de acordo com os níveis de repleção, ficando bem 

evidenciadas as trabéculações vesiculares (Prancha 9, figura B). O epitélio é do 

tipo cuboide com núcleo basal e citoplasma apical (Prancha9, figura D), dando 

aspecto característico secretório. Sua estrutura é sustentada por tecido 

muscular liso, revestindo irregularmente o interior glandular apresentando 

interposição de tecido conjuntivo (Prancha 9, figura C). A lâmina própria é rica 

em fibras elásticas e envolta por uma camada muscular lisa. 
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4.4.2 Próstata: 

 

A próstata da Preguiça de Coleira localiza-se na região perineal, 

consiste de uma glândula bilobulada (Prancha 10, figura A) situada supero 

lateralmente ao músculo levantador do ânus, dorsalmente ao reto.e 

ventralmente ao músculo retrator do pênis (Prancha 10, figura B). Os lobos 

prostáticos direito e esquerdo possuem duas faces, duas extremidades e três 

bordas livres. A face dorsal da próstata, em relação ventral sugere um pequeno 

abaulamento, encontra-se logo abaixo da fascia superior do períneo e 

apresenta-se em intimo contato com o músculo retrator do pênis. A extremidade 

lateral da próstata é livre, todavia medialmente está em contato com o corpo do 

pênis, (Prancha 10, figura C). As mensurações da peça dissecada e fixada em 

formoldeido (10%), apresentou lobo prostático com comprimento médio de 

1,61cm e largura de 1,13cm. 

A próstata é uma glândula compacta, composta de uma porção que 

circunda a uretra pélvica qual denominamos próstata uretral e outra muscular 

(Prancha 10, figura D); em ambas situações a próstata é apresentou-se 

irregular (Prancha 10, figura E) e composta por glândulas túbulos alveolares 

envoltas por cápsula de tecido fibroelástico rica em músculo liso, revestida 

internamente por epitélio colunar simples (Prancha 10, figura F). 
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4.5 Morfologia dos órgãos masculinos da cópula: pênis e uretra 

 

4.5.1 Morfologia da uretra 

 
A preguiça de coleira apresenta a uretra dividida em duas porções: a pélvica e 

peniana, a uretra pélvica destaca-se pela transição de posicionamento; passando da 

região pélvica para a perineal, sem mudança de características morfológicas, com 

comprimento médio de 2,28cm. Uma particulariedade neste animal é que a região 

perineal da uretra situa-se abaixo da borda ventral do osso inter-púbico e está 

sustentada por uma lâmina de tecido conjuntivo. Esta porção uretral é circundada por 

forte camada de tecido muscular, o músculo esfíncter da uretra (Prancha 11, figura A), 

que seccionado, evidencia o lúmen uretral formado por pregas bem evidentes (Prancha 

11, figura C) apresentando no terço medial o colículo e os óstios de desembocadura 

das glândulas acessória (próstata, vesícula seminal e ducto deferente), (Prancha 11, 

figura D). 

A uretra peniana apresentou-se como continuação da uretra perineal com 

média de 2cm de comprimento (Prancha 12, figura C), desembocando no óstio uretral 

externo localizado na face dorsal do pênis, sendo este caracterizado por um canal 

estreito e alongado vizualizado por entre dobras do prepúcio, abrindo-se externamente 

em fenda na glande do pênis que é praticamente circundada pelo pregueamento da 

pele prepucial e monte pubiano perineal (Prancha 11, figura B). 

Histologicamente tanto a uretra pélvica como a peniana demostram-se 

delimitadas por lâminas própria com camadas circulares de musculatura lisa e 

entremeados de tecido conjuntivo (Prancha 11, figura E e F). Ressalta-se a evidente 
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localização periférica das glândulas prostáticas em relação ao lúmem da uretra pélvica, 

tendo ambas regiões o epitélio classificado como estratificado colunar (Figua 11, figura 

G e H). 

 

4.5.2 Morfologia de pênis 

 

 

O dimorfismo sexual em Bradypus torquatus foi evidenciado através da análise 

criteriosa da genitália externa, uma vez que esta região é recoberta por grande 

quantidade de pêlos (Prancha 12, figura A), tanto em machos como em fêmeas. 

Apenas através da exposição mecânica do pênis (Prancha 12, figura B) é possível 

visualizar o órgão copulatório que se localiza na região baixa do ventre do animal em 

vista anterior. 

O pênis é constituído de raiz, corpo e ápice ou glande, medindo em média 

1,26cm de comprimento do ápice até a raiz (Prancha 12, figura D). A morfologia 

externa deste órgão permite visualizar a região de prepúcio, que representa um 

pregueamento da pele formando o monte pubiano que circunda apenas a glande 

(Prancha 12, figura C), que tem coloração semelhante a do prepúcio variando de 

marrom escura a preto e estando mimetizada na pele da região perineal. O corpo do 

pênis não se projeta a não ser por manipulação (Prancha 12, figura B), sendo este 

relativamente alongado e fino em relação ao prepúcio que o circunda, e chega a ser 

confundido com o clitóris das fêmeas. 

A   vascularização arterial peniana é efetuada pela artéria do pênis (Prancha 

11, figura A),  assim   denominada   devido   a   esse     animal   ter    uma   
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apresentação anatômica muito particular da região perineal, diferente de outros 

mamíferos (Prancha 12, figura E). 

Histologicamente o pênis caracteriza-se por apresentar tecido erétil rico em 

tecido conjuntivo e fibras elásticas. O corpo do pênis está composto pela a túnica 

albugínea, estando o corpo cavernoso presente, sendo caracterizado pela presença de 

tecido erétil bem evidente, este envolto por camadas de fibras do músculo retrator do 

pênis e tecido fibroelastico (Prancha  12, figuras F e G). 
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Prancha 11: Fotografia e fotomicrografia da uretra do 
macho da Preguiça-de-coleira. A uretra é caracterizada pelo 
músculo uretral externo (A ), apresentando pregas ( ), tendo o 
colículo (D  ) no terço médio da uretra; o óstio uretral externo 
caracterizado por uma fenda (B ), finaliza o trajeto do trato 
reprodutor masculino. A fotomicrografia (E e F), demonstram a 
uretra pélvica com a respectiva lâmina própria ( )e a luz uretral ( ) 
– 05X HE; em G – 20X HE e H – 100X HE)   
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Prancha 12: Fotografia e fotomicrografia do pênis da 
Preguiça-de-coleira. A região perineal é intensamente revestida por 
pêlos (A), sendo possível a visualização do pênis apenas por tração 
mecânica (B); a qual na região do monte pubiano encontramos o 
prepúcio (C - p) e a glande (G); o pênis é vascularizado pela artéria 
do pênis (Figura11A ), nas fotomicrografias (E e F) encontramos 
na região de corpo peniano a presença da túnica albuginea (E1 e 
F1), corpo cavernosos ( E3 e F3) e a presença do músculo retrator 
do pênis (E2 e F2).
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5 DISCUSSÃO: 

 

5.1 Aspectos gerais da morfologia externa da pelagem: 

 

Analisamos alguns aspectos da pelagem do Bradypus torquatus que 

auxiliam na identificação da faixa etária e sexo desses animais. As preguiças           

deste gênero tem uma pelagem abundante e de coloração que variou do bege ao 

marrom escuro e dois tipos muito peculiares de pêlo. Os grossos de cobertura,          

cuja função provável é a de favorecer o escoamento de liquido do corpo do         

animal. Os finos e curtos, muito mais densos, provavelmente contribuem com a 

manutenção da temperatura corporal e a formação de uma manta interna no fundo 

da pelagem, fornecendo ao animal uma relativa capacidade de impermeabilização   

de sua superfície corporal de manutenção da temperatura e aeração da pele. 

Embora alguns estudos façam referencia sobre características de pelagem (BEBE, 

1926 apud GOFFART, 1971; BRITTON, 1941; WETZEL, 1973), não encontramos 

informações sobre esta diferenciação de pêlos em duas camadas hierárquicas de 

espessura nas preguiças. É importante frisar que isto se refletiu por todo o corpo do 

animal, exceto na face e nas porções que correspondem respectivamente as  

regiões palmar e plantar. Encontramos grande densidade de pêlos lanosos no 

Bradypus e, segundo Bertin (1970), este tipo de pelagem é característico das 

espécies de inverno. Acreditamos que em razão da lentidão destes animais este 

aspecto sirva para a manutenção do equilibrio térmico referido por Riemerschmid         

e Elder (1945); Hammel (1955); Remane, Storch, Welsch, (1980); Muller (1982); 

Romer e Parson (1988) e Willams (1985). 
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Percebemos que as camadas de pelagem, tanto de cobertura quanto  

lanosa, apresentaram altura variável nas diferentes regiões da superfície corpórea, 

fator igualmente identificado em lontras e em outros mamíferos Hickman (1970); 

Nickel et al, Schummer,e Seiferle (1981) e Romer e Parson (1985). 

Na região perineal chamou-nos a atenção o fato dos pêlos serem longos e 

abundantes deixando-a camuflada tanto nos machos como nas fêmeas o que 

dificulta a caracterização sexual nesta espécie. 

A face do animal apresenta coloração peculiar variando do marrom claro       

ao dourado. Os filhotes ao nascer tem coloração uniforme na cabeça e no corpo e 

isto vai se modificando ao longo da vida de tal forma que o animal adquire primeiro      

a coleira indiferenciada dos jovens e na seqüência a coleira inteiramente preta 

característica dos machos adultos. Isto significa que a variação fenotipica da 

pelagem em função da idade é um dos aspectos do dimorfismo sexual nestes 

animais. 

Wetzel (1973) observa que os Bradypus torquatus apresentam como 

peculiaridade um manto negro na região da nuca e pescoço. Por sua vez Beebe 

(1926 apud GOFFART, 1971) e Britton (1941) relatara que a coloração do manto 

variou entre o preto, branco e o marrom, informações que vão de encontro aos 

nossos resultados, pois nenhum dos autores referidos relata o dimorfismo sexual      

em Bradypus através da diferenciação da coleira ou manto. A desigualdade na 

forma, tamanho e calibre, manteve uma combinação entre os pêlos lanosos e de 

cobertura dando um aspecto relativamente sedoso a pelagem da preguiça. A 

disposição dos pêlos facilitam, o escoamento de água. Nós acreditamos, como 

Souza (1995), ao estudar lontra, que as duas camadas de pêlos que encontramos, 
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dificultam o contato da água com a pele do animal, permitindo uma secagem        

rápida do corpo, o que contribui para a manutenção da homeotermia. 

 

5.2 Sobre a morfologia da região perineal: 

 

A preguica-de-coleira apresentou uma pelagem típica na região perineal 

dificultando a identificação do sexo no animal, devido a similaridade da genitália 

externa nos dois sexos e esta ser praticamente embutida no monte perineal, 

observação esta igualmente descrita para esta espécie por, Wislocki (1928a) e 

McCrane (1966); Fowler (1986). 

O períneo do Bradypus torquatus consiste na parte do tronco caudal ao 

diafragma da pelve, formando uma região oval. As delimitações ósseas perineais 

formadas pelo ossos interpubico, sacro-coccigeo e pelos processos mediais da       

pube e tuberosidade isquiática, caracterizou esta espécie animal, sendo assim, 

contrapomos os resultados ao descrito por Gardner, Gray e Rahilly (1988), Spence 

(1991) e Watanabe (2000) para humanos quando estes referem-se a forma da  

região perineal e suas delimitações ósseas. 

Assim como o descrito por Testut e Jacob (1932) e Gardner, Gray e        

Rahilly (1988) também para humanos o diafragma urogenital da preguiça é  

composto por região aponeurotica, região muscular e uma região composta por        

um conjunto vasculo nervoso, diferentemente do referido por Watanabe (2000)        

para humanos que descreve o diafragma urogenital formado essencialmente por 

músculos. Gardner, Gray e Rahilly (1988) estabeleceu que a região urogenital do 

humano é composta inicialmente por uma tela subcutânea denominada fascia 
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superficial do períneo, esta denominação correspondeu ao encontrado na região 

urogenital das preguiças desta amostra. 

A musculatura referente à região perineal nas preguiças são: músculo 

levantador do ânus, músculo esfíncter uretral, músculo retrator do pênis e músculo 

esfíncter anal externo; o que difere de toda a literatura consultada. O músculo 

retrator do pênis apresentou em repouso a característica de “V”, originando-se do 

ramo ventral do osso púbico e inserindo-se no terço médio do pênis,         

diferentemente do descrito por Guisse (1994) para baleias beluga os quais 

apresentam o músculo originando em cada lado do reto e que insere-se na túnica 

albugínea da flexura sigmóide. 

Assim como descrito por Testut e Jacob (1932), Spence (1991) e       

Watanabe (2000) para humanos, o músculo esfíncter uretral da preguiça faz parte    

do aparato genito-urinário, sua porção e o direcionamento das fibras difere do 

relatado por Howell e Straus e Straus, (1968) para rhesus; pois em preguiças as 

fibras passam ventralmente a borda inferior do osso interpubico e não 

transversalmente ao ramo inferior do púbis e corpo do ísquio. As fibras circulares 

envolvem a uretra desde a base da bexiga ate a transição da uretra peniana,       

similar as descrições de Oelrich (1978) para o gorila. 

O músculo levantador do ânus na espécie Bradypus apresentou-se 

composto por uma túnica porção muscular diferentemente do relatado por Oelrich 

(1978) para gorilas, Spence (1991) e Watanabe (2000) para humanos e que 

classificaram o músculo dividido em duas porções. A origem do músculo         

levantador do ânus da preguiça deu-se pela crista do osso interpubico e ramo do 

púbis, assemelhando com o descrito por Raven (1950) para gorila; porem nossas 
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observações vão ao encontro do relatado por Testut e Jacob (1932) para humano,     

o qual descreveu a origem na porção antero-lateral à região do ânus; as        

descrições de Wilson (1978) para babuinos, que observou a inserção do músculo 

acima e lateralmente às vértebras caudais e as alusões de Stromsten (1947) 

encontrou no gorila, a origem da musculatura na sínfise pélvica. Os resultados      

deste estudo nos permitem assegurar que a diferença de origem deu-se devido a 

disposição deste músculo em relação a presença do osso interpubico. 

Segundo Raven (1950) a inserção do músculo lenvantador do ânus em 

gorila deu-se na região posterior e medialmente a parede do reto, indo de        

encontro com os nossos achados; pois a inserção do músculo em preguiças deu-     

se próximo ao músculo transverso do perineo e as vértebras coccigeas, 

assemelhando-se com o descrito com por Wilson (1973) para babuino cuja        

inserção acontece acima e lateralmente às vértebras caudais. Concordamos com o 

descrito por Wilson (1973) para babuino e Robert (1982) para outros primatas        

que o músculo levantador do ânus em Bradypus tem como finalidade ajudar a 

suportar as vísceras pélvicas, devido a posição anatomica do animal. 

O músculo esfíncter anal externo das preguiças apresentou suas fibras de 

forma concêntrica, circundando o reto e o ânus, como o citado por Testut e Jacob 

(1932) para humanos; Raven (1950) e Oelrich (1978) para gorila; Howell e Straus 

(1968) para rhesus, Wilson (1973) para babuinos e Watanabe (2000) para   

humanos. A disposição esfincterica apresentou sintopia com o músculo levantador 

do ânus. 
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5.3 Sobre a morfologia dos órgãos reprodutores masculinos: 

 

Observando a localização testicular da preguiça de coleira, verificamos        

que tal órgão posiciona-se na região intra abdominal, da mesma forma que        

Wislocki (1928a apud GOOFART 1971) e Britton (1941) relataram para preguiças, 

Bartmann, Beyer e Wibdorf (1991) para tamanduás gigantes, Peppler (1991) para 

tatus, Johnson (1999) para edentatas em geral e Fowler (1986) para cetáceo; 

contrapondo as descrições de Bacha (2003) ao relatar a presença do escroto para 

mamíferos em geral, sendo apenas Wisloki (1928a) apud Goffart (1971) que 

aludiram à descida parcial dos testículos, mas, na bibliografia consultada, nenhum 

autor menciona a existência da assimetria entre os testículos direito e esquerdo, 

como o constatado no animal deste estudo. 

A observação da topografia do testículo esta limitada entre a vesícula 

urinaria e o reto, conforme o indicado para a esta serie animal. (WISLOCKI, 1928 

apud GOFFART, 1971 e BRITTON, 1941), e para tamanduás gigante        

(BARTMANN, BEYER E WIBDORF, 1991). A topografia renal nos levou a tecer 

considerações sobre sua localização. Devido a descida parcial do testículo na 

dependência da faixa etária do animal, o rim pode estar localizado lateral ou 

caudalmente a estes, como o proposto por Fowler (1986), ao mencionar a 

lateralidade do rim em cetáceos e por Grassé (1955) que descreve o 

acompanhamento do rim em relação ao deslocamento testicular, contudo nossos 

resultados vão ao encontro com o relatado por Niemuller, Brown e Hodges (1999) 

que descreveram posição medial para os testículos de elefantes. 
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A composição histológica do testículo da Preguiça-de-Coleira, relatou a 

presença de uma cápsula de tecido conjuntivo (túnica albugínea), observações 

semelhantes foram descritas por Bartmann, Beyer e Wibdorf (1991) para        

tamanduás e as de Banks (1992) e de Bacha (2003) para os mamíferos        

domésticos e os septos testiculares, na face medial dos testículos, confirmam o 

descrito por Bacha (2003) em mamíferos; embora os referidos septos não se 

encontravam dispostos como na maioria dos mamíferos; ou seja, não havia 

presença de mediastino testicular central tal qual as descrições ao autor supra 

citado. O parênquima testicular mostrou-se composto pelos túbulos seminíferos da 

mesma forma que Banks (1992) relatou para mamíferos domésticos. O epitélio 

espermatogênico da preguiça apresentou células em diferentes fases do processo 

meiotico; também como o mencionado por Banks (1992) quando sugeriu que os 

túbulos seminíferos de mamíferos domésticos estavam revestidos por epitélio 

atípico, composto de células germinativas em diferentes fases meioticas 

Os resultados deste estudo apontaram a existência de um ligamento inter 

epididimário no Bradypus torquatus, este aspecto diferencia esta espécie animal, 

pois em nenhum trabalho anterior a este vimos relato semelhante. 

O epidídimo da preguiça apresentou-se dividido em: cabeça, corpo e       

cauda assim como o descrito por Harrison (1968) para golfinhos, Bartmann, Beyer      

e Wibdorf (1991), para tamanduás gigantes e Johnson (1999) para tatus. As        

regiões de cabeça e corpo epididimários das preguiças não apresentaram      

alterações morfológicas externas, embora Bartmann, Beyer e Wibdorf (1991) 

comentou que o corpo epididimário de tamanduás gigante eram relativamente 

estreitos. Nas preguiças, a cauda do epidídimo apresentou-se dilatada devido ao 
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enovelamento dos ductos epididimários indo de encontro com o descrito por 

Johnson (1999) para tatus, que relatou que nesses animais a cauda encontra-se 

parcialmente e intra abdominal; enquanto que Harrison (1969) afirmou que a        

cauda do epidídimo em golfinhos estendia-se ao longo dos testículos; tal qual o 

observado em nossos resultados, que demonstraram que a cauda do epidídimo       

da Preguiça-de-Coleira prolongava-se além da margem caudal do testículo. 

Na região epididimaria foi possível observar a presença de uma lâmina de 

tecido conjuntivo, que teria como funcionalidade fundir os testículos direito e 

esquerdo, sob este aspecto não foi possível compara nossos achados pela  

ausência de relato por autores consultados. 

Devido a escassez de literatura especifica mencionando detalhes sobre a 

morfologia do ducto deferente em animais que possuem testículos intra      

abdominais, fica clara a necessidade de um estudo mais aprofundado sobre este 

assunto. A preguiça de coleira apresentou o ducto deferente como um órgão    

tubular com porção proximal curta, emergindo da cauda do epidídimo, assim como 

descreveu Sisson e Grossman (1986) para mamíferos domésticos. Com base na 

interpretação feita por Wisloki (1928aL) não notamos coloração distinta no lúmen     

do ducto. 

O ducto apresentou-se como continuação da cauda do epidídimo,  

mostrando uma sutil diferença em relação a morfologia externa do ducto, no que      

se refere a região de cabeça e corpo com a região da cauda.  
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5.4 Sobre a morfologia das glândulas genitais acessórias: 

 

Discutiremos as características gerais da vesícula seminal, assim como       

seu pequeno tamanho e formato rudimentar, ressaltavam o descrito por Grassé 

(1955) e Wislocki (1928a) para Bradypus. Com relação a forma Cardoso,   

Figueiredo e Coser (1985) afirmou que os tatus apresentavam órgãos saculares e   

de superfície lisa, enquanto que nos tamanduás gigantes, segundo Bartmann,      

Beyer e Wibdorf (1991) a vesícula semina era um órgão é composto e lobulado; 

estes dados são comparáveis à nossa descrição, pois nas preguiças observamos 

vesícula seminal como um órgão sacular, com superfície lobulada, plana; 

caracterizando semelhança entre as diferentes famílias da ordem xenarthra       

referida na literatura. 

Constatamos que as glândulas genitais acessórias do Bradypus torquatus, 

compreendem próstata e vesícula seminal, este aspecto foi igualmente enfatizada 

por Grassé (1955) em preguiças e por Dyce (1997) em mamíferos, quando este 

menciona a presença variável, entre as espécies, das glândulas acessórias, 

enquanto que Nickel et al (1979), para mamíferos; Fowler (1986) para elefantes e 

Johnson, (1999) para edentatas, descrevem como glândulas acessórias 

compreendidas em próstata, vesícula seminal e glândula bulbouretral. 

A análise sobre a morfologia prostática de Bradypus nos permite        

considerar que este estudo se confronta com os referidos por Cardoso, Figueiredo      

e Coser (1985) ao descrever a próstata de tatús apresentava-se morfologicamente 
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alongado, enquanto que em preguiças, a próstata apresentou-se achatada e com 

formato ovóide, e não identificamos sintopia entre a próstata e a vesícula seminal. 

A relação topográfica da próstata de preguiças difere do referido por 

Bartmann, Beyer e Wibdorf (1991) para tamanduás gigantes, Niemuller, Brown e 

Hodges (1999) para elefantes e Cardoso, Figueiredo e Coser (1985) para tatus,      

pois esta glândula nas preguiças, possuía localização perineal, tornando-a uma 

glândula diferenciada, já que sua maioria os autores citam que a próstata         

apresenta contato direto com a vesícula seminal. 

Histologicamente a próstata da preguiça-de-coleira apresentou epitélio 

colunar simples, assim como o considerado por Harrison (1969) para golfinhos e 

Banks (1992) para mamíferos domésticos, entretanto esses dados confrontam       

com os achados de Cardoso, Figueiredo e Coser (1985) que classificou o epitélio 

prostático de tatus, animal da mesma família, como cilindrico simples. Em        

humanos Junqueira e Carneiro (1990) mencionaram o epitélio próstatico como 

cúbico simples ou colunar pseudo estratificado. Este estudo indicou ser a próstata 

uma glândula túbulo alveolar igualmente referido por Cardoso, Figueiredo e Coser 

(1985) e Peppler (1999) para tatus e Banks (1992) para mamíferos domésticos.       

Em Bradypus a glândula apresentou-se envolta por cápsula fibroelástica rica em 

músculo liso, aspecto este não enfatizado pelos autores. Foi interessante observar 

que a visualização da porção prostática que circunda a uretra encontrava-se bem 

evidente neste animal como o descrito por Bacha (2003) em outros mamíferos,       

nos quais mencionava a capacidade desta glândula de circundar parcialmente ou 

completamente a uretra pélvica dos mamíferos domésticos. 
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A vesícula seminal da preguiça-de-coleira apresentou-se histologicamente 

como glândula túbulo alveolar, assim como o descrito por Cardoso, Figueiredo e 

Coser (1985) para tatus também o epitélio cuboidal foi caracterizado na vesícula 

seminal das preguiças, como o relatado para tatus (CARDOSO, FIGUEIREDO E 

COSER, 1985), porém nossos dados confrontam as descrições por Junqueira e 

Carneiro (1990) que relatam o epitélio pseudo-estratificado prismático da vesícula 

seminal de humanos. Por outro lado a lâmina própria da vesícula seminal de 

Bradypus torquatus apresentou-se envolta por uma camada de músculo liso, 

aproximamdo-se do descrito por estes últimos autores para humanos. 

 

5.5 Sobre a morfologia dos órgãos genitais masculinos da cópula: 

 

De acordo com Banks (1992) e Bacha (2003) para mamíferos domésticos, a 

uretra pode ser dividida em duas porções: pélvica e peniana confirmando 

parcialmente nossos resultados em Bradypus; pois constatamos neste animal a 

porção perineal e na uretra dado este não mencionado pela literatura consultada; 

bem como as características de pregas uretrais presentes no segmento perineal        

da uretra, alem da presença do colículo, não foram mencionados na literatura 

consultado. 

A literatura pouco se refere sobre a topografia uretral, ficando evidente a 

dificuldade em correlacionar os achados na preguiça com os de outros mamíferos 

silvestres ou domésticos. A porção peniana da uretra da preguiça-de-coleira 

apresentou-se como constituinte da uretra pélvica, e a presença de um canal  
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estreito e alongado na face dorsal do pênis, o óstio uretral externo, confirmou o 

descrito para tamanduá gigante por Bartmann, Beyer e Wibdorf (1991). 

A presença de lâminas circulares de musculatura lisa entremeadas de  

tecido conjuntivo na uretra, foi referido no mamíferos domésticos são referidos por 

Banks (1992) e Bacha (2003), estes autor ressaltou a presença periférica da       

porção disseminada da próstata na porção uretral pélvica. Isto foi parcialmente 

confirmado neste trabalho, pois ressaltamos que a preguiça-de-coleira não 

apresentou porção disseminada próstata; e sim uma porção muscular prostática, 

semelhante ao descrito por Bacha (2003). 

No que diz respeito à classificação do epitélio uretral, nossos resultados 

confirmaram o indicado para mamíferos domésticos por Bacha (2003) que       

descreveu que o epitélio uretral pode apresentar-se desde epitélio transicional, 

cuboide estratificado, colunar estratificado até colunar simples; todavia  

confrontamos como o descrito por Banks (1992) para mamíferos domésticos       

quanto este afirma que o epitélio da uretra é classificado como epitélio cúbico 

estratificado, cilíndrico estratificado ou cilíndrico simples, não mencionando a 

classifição de epitélio colunar pseudo estratificado, como ocorre em Bradypus. 

Análise do órgão copulatorio da preguiça-de-coleira nos permite constatar 

que a parte externa deste localizava-se logo abaixo da fascia superficial do       

períneo, com formato cilíndrico; a abertura do ostio urteral externo dava-se na      

glande do pênis; estes resultados confrontam com o estudado em tamanduás 

gigante por Bartmann, Beyer e Wibdorf (1991), que descreveu para estes animais       

a presença um pênis achatado e levemente direcionado caudo-ventralmente, 

enquanto que o orifício uretral externo desemboca em uma fenda dorso ventral. 
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O pênis estava constituído de raiz, corpo e ápice ou glande, sustentando        

as descrições de Banks (1992) para mamíferos domésticos. O órgão copulatório        

da preguiça-de-Coleira apresentou-se curto, com aproximadamente em 1,26cm de 

comprimento, confirmando as observações de Grassé (1955) e Wislocki (1928a) 

para Bradypus quando estes tratam das dimensões do pênis. 

A preguiça tinha a glande do pênis com pigmentação enegrecida, 

mimetizando-se no pêlo da região perineal, este aspecto dificultava a identificação   

do sexo nestes animais pela análise da morfologia dos órgãos genitais externos. A 

vascularização arterial peniana que identificamos nesta oportunidade referiu-se a 

artéria do pênis equivale ao descrito por Oelrich (1978) que relatou a artéria dorsal 

peniana no gorila com morfologia semelhante. 

A estrutura básica do pênis da preguiça-de-coleira constitui a uma massa 

tecidual, o corpo cavernoso que reveste a uretra como o descrito por Johnson  

(1999) e Bacha (2003) para mamíferos domésticos. O corpo cavernoso do macho  

da Preguiça está envolto por uma cápsula de tecido conjuntivo denso, a túnica 

albugínea. Estes resultados confirmaram as observações sobre os mamíferos 

domésticos realizadas por Banks (1992) e Bacha (2003), ressaltando porém que       

as comparações histológicas do pênis em mamíferos eram semelhantes, porém 

existem diferenças organizacionais de espécie para espécie. De nossa parte 

acreditamos que as particularidades morfológicas que encontramos neste animal 

com certeza se devem a características muito especificas de fisiologia e habito de 

vida destes exóticos mamíferos e isto não nos permite tecer generalizações por 

entender que tais diferenças são adaptações onto e filogeticas. 
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6. Conclusão: 

Diante do que foi exposto, julgamos concluir que: 

 

1. A preguiça-de coleira apresenta uma pelagem com dois tipos de pêlo: de 

cobertura, longos e espessos; e lanosos apresentando finos e sedosos. 

2. A disposição dos pêlos de cobertura da pelagem de Bradypus torquatus 

favorece o escoamento da água no sentido ventro-dorsal e crânio-caudal. 

3. A presença da coleira nos animais adultos permite diferenciar machos de 

fêmeas, o mesmo não acontece nos jovens. 

4. Os machos adultos de Bradypus torquatus apresentam na região cervical uma 

pelagem preta ou coleira que inicia-se na região occiptal dorsal, circunda o 

pescoço e se projeta crânio-caudalmente de forma cônica até o limite inferior 

da borda costal do membro torácico. 

5. A região perineal dos adultos de Bradypus torquatus de ambos os sexos é 

coberta por uma pelagem espessa que impede de vizualizar os órgãos 

genitais, aspecto este que dificulta a identificação do sexo. 

6. A existência de um osso interpubico presente senta espécie animal, faz com 

que as delimitações ósseas do períneo assim como a origem e inserção de 

músculos adquiram características típicas de Bradypus; 

7.  O períneo encontrado extra cavitário com cerca de 05cm de profundidade 

elucida a sistemática deste animal; o qual necessita amplamente de 

musculatura perineal bem desenvolvida para sustentação das vísceras, visto 

que este animal apresenta a posição quadrupedal no momento de defecação 

e micção; 
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8.  A preguiça tem uma disposição perineal particular que exige que os órgãos 

bem como os sistemas envolvidos na micturação e defecação sofram 

adaptações, o que ficou demonstrado neste animal que apresenta os 

músculos esfíncter anal e uretral extremamente desenvolvidos, capazes de 

suportar provavelmente longos períodos de abstinência. 

9. Tanto a abertura superior como a abertura inferior da pelve do Bradypus 

torquatus apresentam formato oval e seus limites referem-se apenas à 

cavidade pélvica, uma vez que a região perineal nesta espécie é extra pélvica. 

10.  A abertura da pelve é delimitada ventralmente pela superfície do osso 

interpubiano, dorsalmente pelo osso sacro-coccígeo e ântero-lateralmente 

pelos processos mediais da pube e tuberosidades isquiáticas. 

11. O períneo é delimitado pela região aponeurotica, referida pela facia superficial 

do períneo, por uma camada gordurosa e por uma região interpretada como 

muscular estando representada pelos músculos: levantador do ânus, esfíncter 

uretral, retrator do pênis e o músculo esfíncter anal. 

12. A vesicular seminal da preguiça-de-coleira apresenta-se sacular, lobulada e 

plana. 

13.  A Preguiça-de coleira apresenta duas glândulas acessórias a próstata e a 

vesícula seminal. 

14.  A histologia da vesícula seminal obedece ao descrito para mamíferos 

enquanto que a próstata demonstra uma divisão particular (próstata muscular 

e próstata uretral) desta espécie. 

15.  A preguiça apresentou a uretra dividida em duas porções: pélvica e peniana; 

sendo que a uretra pélvica por sua vez divide-se em porção pélvica e porção 
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perineal provavelmente, devido a esta espécie animal apresentar a região 

perineal bem proeminente; 

16.  As presenças do lúmen uretral caracterizado por pregas bem proeminentes, 

indicam a alta capacidade de contração e armazenamento da urina; 

17.  Com base na espessura do músculo esfíncter da uretra e nas quantidades de 

pregas presentes na luz da uretra podemos indicar alta capacidade de 

contração devido a grande capacidade de armazenamento da urina presentes 

nestas espécies animais; 

18.  A grande concentração de tecido erétil presente no corpo do pênis confere a 

este a capacidade de distenção, sendo que para esta espécie animal esta 

característica é forçada devido ao pequeno tamanho do pênis, que mede 

aproximadamente 1,26cm de comprimento; 

19.  A preguiça não possui escroto, portanto seus testículos permanecem intra 

cavitários por toda a vida; 

20. A descida testicular da preguiça acontece no período extra uterino, visto que a 

topografia glandular é diferente em machos jovens e adultos. 

21.  A caracterização da maturidade sexual é entendida através da diferença de 

localização testicular, uma vez que este órgão apresentou descida parcial, 

guiada pelo ligamento rudimentar proveniente da glândula adrenal, o qual 

permanece durante toda a vida do animal; 
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Ficha de dados sobre “Bicho preguiça”do gênero Bradypus 
 
 

  
Número de 

Registro 
Gênero Sexo/Idade Peso  Data de 

Doação 
Data de 
Óbito 

nº 17  Bradypus variegatus Macho 2.8 Kg 16/03/2000 
às 20:30hs 

24/03/2000 

 
Origem: Estado de Florianópolis 
 
Dados do Animal: 
Medidas: 
Corpo: 46cm (CR) 
Cauda (Vert. Coccígeas): 5cm 

Cabeça: Comprimento: 8cm 

     Circunferência: 22cm 
      Intraorbitária: 3.5cm 

     Pavilhão auricular: 1cm 
Pescoço (V. Cervicais): 5cm 
Membro Torácico (Art. Escapulo-umeral à O. Carpo): 30cm 
 Mão dorsal: 9cm 
 Palmar: 6cm 
 Unha: 6cm 
Membro Pélvico (Art. Coxofemural-Calcâneo): 22cm 
 Pé dorsal: 7cm 
 Plantar: 7cm 
 Unha: 5cm 
 
Anamnese: Apreendida pela reserva ambiental do Rio Vermelho; encontrava-se bastante debilitada; 
porém mansa. O estresse gerado , pode ter sido a causa morte. 
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Número de 
Registro 

Gênero Sexo/Idade Peso  Data de 
Doação 

Data de 
Óbito 

nº 37  Bradypus torquatus Macho 4.7Kg 12/02/1998 
às 11:00hs 

01/02/2000 

 
Origem: Município de Santa Luzia/BA 
 
Dados do Animal: 
Medidas: 
Corpo: 45cm (CR) 

Cauda (Vert. Coccígeas): 6cm 
Cabeça: Comprimento: 10cm 

     Circunferência: 24cm 
      Intraorbitária: 4cm 

     Pavilhão auricular: 1cm  
Pescoço (Art. Atlanto-Occiptal à V. Cervicais): 8cm 
Membro Torácico (Art. Escapulo-umeral à O. Carpo): 35cm 
 Mão dorsal: 9cm 
 Palmar: 6cm 
 Unha: 7cm 
Membro Pélvico (Art. Coxofemural-Calcâneo): 32cm 
 Pé dorsal: 8cm 
 Plantar: 9cm  
 Unha: 7cm 
 
Dados de Necropsia: Apresentava na cavidade oral um líquido amarelado de aspecto viscoso tendo 
também a presença de efisema pulmonar agudo; o animal na anamnese apresentava-se sonolento, 
apático e com deficiência motora notável. 

Causa Mortis: Provavel ingestão de veneno ofídico 
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Número de 

Registro 
Gênero Sexo/Idade Peso  Data de 

Doação 
Data de 
Óbito 

nº 65 Bradypus torquatus Macho 
 

4.0 Kg 04/01/2000 
às 15:30hs 

06/01/2000 

 
Origem:Município de Almadina/BA 
 
Dados do Animal: 
Medidas: 
Corpo: 52cm (CR) 
Cauda (Vert. Coccígeas): 6cm 

Cabeça: Comprimento: 12cm 

     Circunferência: 27cm 
      Intraorbitária:  

     Pavilhão auricular: 1cm 
Pescoço (Art. Atlanto-Occiptal à V. Cervicais): 8cm 
Membro Torácico (Art. Escapulo-umeral à O. Carpo): 38cm 
 Mão dorsal: 7.cm 
 Palmar: 6.0cm 
 Unha: 7.0cm 
Membro Pélvico (Art. Coxofemural-Calcâneo): 34cm 
 Pé dorsal: 8cm 
 Plantar: 9cm 
 Unha: 5cm 
 
Anamnese: Animal encontrava-se bastante deblitado, estressado e os pés mostravam–se bastante 
arranhados, provavelmente causados por movimentos bruscos e forçados durante o transporte e/ou 
manejo inadequado.  

Os dados de necropsia não revelaram nada digno de nota, apenas os pulmões apresentavam 
manchas ( Pneumonia?) 
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Número de 

Registro 
Gênero Sexo/Idade Peso  Data de 

Doação 
Data de 
Óbito 

Nº 66 Bradypus torquatus Macho  
 

4.0 Kg 16/01/2000 
às 10:00hs 

15/04/2000 

 
Origem: Município de Itabuna/BA 
 
Dados do Animal: 
Medidas: 
Corpo:  
Cauda (Vert. Coccígeas):  

Cabeça: Comprimento: 6.0cm 

     Circunferência: 23.0cm 
      Intraorbitária: 5cm 

     Pavilhão auricular: 1cm  
Pescoço (Art. Atlanto-Occiptal à V. Cervicais): 8cm 
Membro Torácico (Art. Escapulo-umeral à O. Carpo): 29cm 
 Mão dorsal: 7cm 
 Palmar: 6cm 
 Unha: 6cm 
Membro Pélvico (Art. Coxofemural-Calcâneo): 27cm 
 Pé dorsal: 7cm 
 Plantar: 8cm 
 Unha: 6cm 
 
Anamnese: Apresentava os pés feridos e encontrava-se bastante estressado; veio a óbito devido aos 
maus tratos que ocorreram no cativeiro antes de chegar ao centro. 
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Número de 
Registro 

Gênero Sexo/Idade Peso  Data de 
Doação 

Data de 
Óbito 

Nº 82 Bradypus torquatus Macho  
 

4.0 Kg 28/10/2000 
às 18:30hs 

15/12/2000 

 
Origem: Município de Acuipe/BA 
 
Dados do Animal: 
Medidas: 
Corpo: 47cm 
Cauda (Vert. Coccígeas): 6cm 

Cabeça: Comprimento: 11cm 

     Circunferência: 25cm 
      Intraorbitária: 5cm 

     Pavilhão auricular: 1cm  
Pescoço (Art. Atlanto-Occiptal à V. Cervicais): 8cm 
Membro Torácico (Art. Escapulo-umeral à O. Carpo): 32cm 
 Mão dorsal: 7cm 
 Palmar: 6cm 
 Unha: 6cm 
Membro Pélvico (Art. Coxofemural-Calcâneo): 26cm 
 Pé dorsal: 8cm 
 Plantar: 9cm 
 Unha: 6cm 
 
Anamnese: Animal apresentava-se e muito debilitado; porem na necropsia não foi encontrado nada 
digno de nota. 
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Número de 
Registro 

Gênero Sexo/Idade Peso  Data de 
Doação 

Data de 
Óbito 

nº 99 Bradypus torquatus Macho 5.5Kg 13/03/2001 
às 11:00hs 

 

02/04/2001 

 
Origem:Município de Jussari/BA 
 
Dados do Animal: 
Medidas: 
Corpo: 42cm (CR) 
Cauda (Vert. Coccígeas): 4.0cm 

Cabeça: Comprimento: 13cm 

     Circunferência:  
      Intraorbitária:  

     Pavilhão auricular:  
Pescoço (Art. Atlanto-Occiptal à V. Cervicais): 9cm 
Membro Torácico (Art. Escapulo-umeral à O. Carpo): 40.0cm 
 Mão dorsal: 8cm 
 Palmar: 6.0cm 
 Unha: 8.5cm 
Membro Pélvico (Art. Coxofemural-Calcâneo): 19cm 
 Pé dorsal: 6cm 
 Plantar: 7.5cm 
 Unha: 7.5cm 
 
Anamnese: O animal chegou ao centro apresentando evidentes sinais de maus tratos (membro torácico 
direito quebrado e sangramento nasal), estressados e debilitado. 
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Número de 
Registro 

Gênero Sexo/Idade Peso  Data de 
Doação 

Data de 
Óbito 

nº 26 Bradypus torquatus Fêmea 2.8 Kg 23/08/1997  Liberada 
em 

01/09/1997 
 
Origem: Estrada de Ilhéus/Olivença no Jardim de Ala - BA 
 
Dados do Animal: 
Medidas: 
Corpo:  
Cauda (Vert. Coccígeas): 7.0cm 

Cabeça: Comprimento:  

     Circunferência:  
      Intraorbitária: 4.0cm 

     Pavilhão auricular:  
Pescoço (Art. Atlanto-Occiptal à V. Cervicais): 8.0cm 
Membro Torácico (Art. Escapulo-umeral à O. Carpo): 35.0cm 
 Mão dorsal: 8.0cm 
 Palmar: 7.0cm 
 Unha: 9.5cm 
Membro Pélvico (Art. Coxofemural-Calcâneo): 19.0cm 
 Pé dorsal: 9.0cm 
 Plantar: 8.0cm 
 Unha: 8.5cm 
 
Anamnese: Fêmea acompanhada com filhote que morreu poucos dias após sua chegada, sendo a 
mãe liberada no dia 01/09/1997 (Não temos esse material). 
 
 




