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ATENÇÃO:	Este	material	serve	de	apoio para a	explicação
durante as	aulas.	Façam suas anotações!

Masculino

• Genitália → pênis

• Gônadas → testículos

(espermatozóides e hormônio

testosterona)

Feminino

• Genitália → vagina

• Gônadas → ovários (óvulos, 

ovócitos, oócito secundário, 

hormônios estrogênio, 

progesterona, inibina)

Fertilização:	união dos	gametas (espermatozóide e	óvulo)
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Gônadas e hormônios

♂Testículos

♂dentro da bolsa escrotal, abaixo do 

pênis

♂Pênis

♂ formado pelos corpos cavernosos e 

tecido erétil

♂Uretra

♂passa por dentro do pênis e transporta

urina e espermatozóide
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♂Células de Leydig

♂Testosterona

♂Túbulos seminíferos

♂ espermatogônias* e células de Sertoli

[* leva 64 dias, 200 milhões por dia]
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Testosterona

♂Diferenciação do epidídimo, ducto

deferente e vesículas seminais

♂Estirão do crescimento na puberdade

♂Fechamento das epífises

♂Libido

♂Espermatogênese (efeito parácrino)

♂Hipertrofia da laringe (voz grave)

♂Aumento da massa muscular

Di-hidrotestosterona

♂Diferenciação do pênis, bolsa

escrotal e próstata

♂Padrão de cabelo masculino

♂Calvície de padrão masculino

♂Atividade das glândulas sebáceas

♂Crescimento da próstata

• Procedência

• Venda clandestina

• Laboratório sem controle

• Contaminação

• Superdosagem

• Meia-vida de 15 dias

• Uso errado: todo dia, dia intercalado

• Uso veterinário

• Algumas marcas: cavalos
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Gônadas e hormônios

♁Genitália feminina

♁ vulva (lábios maiores, menores, clitóris e vagina)

♁Útero (formato de pera)

♁ endométrio (camada interna), miométrio (camada

média), perimétrio (camada externa)

♁ Tubas uterinas, ampola, fímbrias

♁Ovários (homólogo ao testículo)

♁ óvulos
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FSH

♁ crescimento de células foliculares

♁ estrogênio, progesterona, inibina

LH

♁ crescimento das células foliculares + 

OVULAÇÃO (após a ovulação, induz o 

corpo lúteo a produzir estrogênio, 

progesterona, relaxina e inibina)
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Ciclo menstrual	(menstru =	mensal)

Menstruação =	desprendimento periódico da	camada funcional do	endométrio

• Mamíferos não-primatas do sexo feminino

são sexualmente receptivas somente num

período do ciclo (um pouco antes ou um 

pouco depois da ovulação)

• O sangramento não está relacionado ao

desprendimento do endométrio
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Preparação do	
útero →	para	
receber o	óvulo

fertilizadoOogênese:	
liberação do	oócito
maduro (ovulação)

CICLO	OVARIANO

CICLO	UTERINO
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CICLO	OVARIANO

Fase	folicular	(1º	até	o	13º	dia	do	ciclo)
Folículos	primários	tornam-se	secundários
Ao	final,	um	deles	se	torna	folículo	de	Graaf
Secreção	de	estradiol	aumenta	durante	essa	fase	
e	atinge	pico	no	12o dia

CICLO	UTERINO

Fase	menstrual
Consequência	da	queda	de	estradiol	e	
progesterona
Descolamento	da	camada	funcional	do	
endométrio	pode	ser	produzido	pelas	artérias	
espirais

1º	ao	5º	dia
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CICLO	OVARIANO

Fase	folicular	(1º	até	o	13º	dia	do	ciclo)
Sob	influência	do	FSH,	o	folículo	de	Graaf cresce	e	
se	torna	uma	“bolha”	com	parede	fina	sobre	a	
superfície	do	ovário
A	onda	de	LH	rompe	a	parede	do	folículo	de	Graaf
por	volta	do	14o dia

CICLO	UTERINO

Fase	proliferativa
Estradiol	causa	aumento	da	parede	do	
endométrio
Artérias	espirais	desenvolvem-se	na	parede	do	
endométrio

6º	até o	13º	dia

CICLO	OVARIANO

Ovulação
Durante	a	ovulação,	um	ovócito	secundário	
(parado	na	metáfase	II	da	meiose)	é	liberado	do	
ovário	e	levado	para	o	interior	de	uma	tuba	
uterina

CICLO	UTERINO

Fase	proliferativa
Estradiol	causa	aumento	da	parede	do	
endométrio
Artérias	espirais	desenvolvem-se	na	parede	do	
endométrio

14º	dia
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CICLO	OVARIANO

Fase	lútea
Após	a	ovulação,	o	folículo	vazio	é	estimulado	
pelo	LH	a	se	tornar	o	corpo	lúteo
O	corpo	lúteo	secreta	estradiol	e	progesterona
Estradiol	+	progesterona:	inibem	FSH	e	LH
Após	o	28o	dia,	o	corpo	lúteo	regride	e	para	de	
funcionar	(reduz	estradiol	e	progesterona):	
menstruação

CICLO	UTERINO

Fase	secretora
Progesterona:	endométrio	vascularizado	e	
esponjoso	(preparado	para	nutrir	o	embrião,	caos
ocorra fertilização)

15º	até o	28º	dia
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• Feedback tanto negativo quanto positivo sobre FSH e LH (depende do 

momento)

• Maturação e manutenção das tubas uterinas, útero, colodo útero e vagina

• Características sexuais secundárias na puberdade

• Desenvolvimento das mamas

• Suprarregula receptores de estrogênio, LH e progesterona

• Mantém a gravidez

• Feedback negativo sobre FSH e LH (fase lútea)

• Mantém a atividade secretora do útero durante a fase lútea

• Mantém a gravidez

• Participa no desenvolvimento das mamas
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Fase	do	ciclo	menstrual Hormônio Tipo de	feedback	e	local

Folicular Estrogênio Negativo;	adeno-hipófise

Meio	do	ciclo Estrogênio Positivo;	adeno-hipófise

Lútea Estrogênio Negativo;	adeno-hipófise

Progesterona Negativo;	adeno-hipófise
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22. Descreva o eixo hipotálamo-hipófise-testículo para o controle das

funções reprodutivas masculinas.

23. O que é o sêmen?

24. Qual a função do líquido das glândulas bulbouretrais, vesículas 

seminais e também da próstata?

25. Explique o metabolismo (conversão) e o transporte da testosterona.

26. Por que o uso de esteróides anabolizantes causa disfunção sexual, 

esterilidade e atrofia dos testículos?

27. Defina ovulação e descreva as alterações que ocorrem no ovário após a ovulação
num ciclo não-fértil.

28. Compare as secreções hormonais dos folículos ovarianos com as do corpo lúteo.

29. Descreva as alterações que ocorrem no ovário e no endométrio durante a fase
folicular e explique como essas alterações são reguladas por hormônios

30. Descreva a regulação hormonal da ovulação.

31. Explique a importância do controle por retroalimentação negativa durante a fase
lútea e faça uma relação com o uso de contraceptivos orais.

32. Identifique as duas fases do ciclo ovariano e descreva brevemente os eventos que 
ocorrem em cada uma.

33. Identifique as três fases do ciclo uterino e descreva brevemente os eventos que
ocorrem em cada uma.
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Utilize	o	gráfico para	responder	
as	questões de	1	a	5

Utilize	o	gráfico para	responder	
as	questões de	1	a	5
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