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Sistema Genital
Masculino

Fisiologia Humana

Funções principais:

▪ Produção, maturação e armazenamento dos espermatozoides.

▪ Transporte dos espermatozoides até o Sistema Genital Feminino.

▪ Secreção do hormônio sexual masculino testosterona.

Órgãos externos pênis e escroto (estruturas de sustentação).

Órgãos internos testículos, sistema de ductos e glândulas sexuais acessórias.

SISTEMA GENITAL MASCULINO
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ÓRGÃO REPRODUTORES MASCULINOS

Pênis – órgão copulador masculino.

▪ Formado por 3 massas de tecido erétil: dois corpos cavernosos e um corpo

esponjoso.

Postectomia (circuncisão): procedimento cirúrgico de retirada do prepúcio.

Escroto – alojamento dos testículos.

▪ A localização do escroto e a contração de suas fibras musculares regulam a

temperatura dos testículos.

ESTRUTURAS DE SUSTENTAÇÃO
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Glândulas ovais pares, situadas no escroto.

▪ Túbulos seminíferos – formação dos espermatozoides.

▪ Células intersticiais (Células de Leydig) – produção de testosterona.

▪ Células de Sertoli – Sustentação, proteção e nutrição das células espermatogênicas.

Criptorquidia: condição na qual os testículos não descem para o escroto. 

TESTÍCULOS (GÔNADAS MASCULINAS)
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Que células produzem testosterona?
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▪ Desenvolvimento pré-natal do sistema genital.

▪ Desenvolvimento das características sexuais masculinas.

▪ Desenvolvimento da função sexual.

▪ Estimulação do anabolismo.

TESTOSTERONA

DESENVOLVIMENTO DOS SISTEMAS GENITAIS

Gene SRY            responsável pela determinação do sexo masculino.

Por volta da 5ª semana de gestação, o embrião humano possui uma gônada indiferenciada

(gônada bipotencial) com dois pares de ductos:

▪ müllerianos: diferenciam-se em estruturas do trato genital feminino.

▪ wolffianos: diferenciam-se em estruturas do trato genital masculino.

Tem cromossomo Y / gene SRY = degeneração dos ductos de müller.

Não tem cromossomo Y / gene SRY = degeneração dos ductos de wolff.
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GÔNADAS PRIMORDIAIS BIPOTENCIAIS

Caracteres sexuais primários:

▪ Desenvolvimento dos testículos.

▪ Crescimento do escroto.

▪ Descida dos testículos.

Caracteres sexuais secundários:

▪ Aumento da massa muscular.

▪ Crescimento de pelos faciais e peitorais.

▪ Espessamento de pele (rosto e escroto).

▪ Aumento da laringe (voz + grave).

TESTOSTERONA
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▪ Epidídimos (2) – maturação dos espermatozoides, que adquirem motilidade.

▪ Ductos Deferentes (2) – conduzem espermatozoides durante a excitação sexual,

dos epidídimos para a uretra.

▪ Uretra (1) – canal terminal compartilhado pelos sistemas urinário e genital.

SISTEMA DE DUCTOS
Armazenam e transportam espermatozoides.

13

14



04/08/2021

8

Glândulas Seminais (2) – produzem líquido seminal (espesso, amarelado e alcalino).

Contribuem com cerca de 60% do volume do sêmen.

▪ Frutose
▪ Prostaglandinas

Próstata (1) – produz líquido prostático (ralo e leitoso e alcalino). Contribui com cerca

de 25 % do volume do sêmen.

Glândulas Bulbouretrais (de Cowper - 2) – produzem pequeno volume de secreção

alcalina e lubrificante que contribui para a limpeza da uretra antes da passagem do

sêmen.

GLÂNDULAS SEXUAIS ACESSÓRIAS

Fonte de energia.

Motilidade e viabilidade dos espermatozoides.
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Glicoproteínas secretadas pela adenoipófise (hipófise anterior).

FSH (hormônio estimulante do folículo)

Homem – estimula a produção de espermatozoides (espermatogênese).

Mulher – estimula o desenvolvimento do folículo ovariano.

LH (hormônio luteinizante) ou ICSH (hormônio estimulador das células intersticiais)

Homem – estimula as células de Leydig a secretar testosterona.

Mulher – induz a ovulação e estimula o corpo lúteo a produzir progesterona.

“SPTZ”

HORMÔNIOS GONADOTRÓFICOS

Adenoipófise

(Células de Leydig)
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