
Sistema reprodutor Humano 

 

A espécie humana: 

 É gonocórica; 

 Apresenta dimorfismo (características sexuais secundárias) 

 Tem um ciclo de vida diplonte, com meiose pré-gamética. 

 

Cariotipo humano: 

44+ XX e 44+XY 

46,XX e 46,XY 

 

Funções do sistema reprodutor 

- Formação de gametas; 

- Permitir a libertação e encontro dos gametas; 

- Produzir hormonas; 

- Abrigar um novo ser; 

 

Sistema reprodutor Masculino 

Funções: 

 Génese e armazenamento de 

espermatozoides; 

 Produção de secreções que com 

os espermatozoides formam o 

esperma; 

 Transporte e libertação do 

esperma; 

 Cópula; 

 

Composto por: 

 Gonadas; 

 Vias genitais;  

 Órgãos anexos; 

 Órgão copulador; 

 



O Pénis: 

- Apresenta três colunas longitudinais- duas de corpos cavernosos e uma de corpo 

esponjoso- de tecido erétil. 

Glândulas de Cowper – Produzem uma secreção mucosa lubrificante anterior á ejaculação. 

 

Sistema Reprodutor Feminino 

Funções: 

 Génese de gametas; 

 Transporte de gametas 

 Receção de esperma e local de fecundação; 

 Desenvolvimento de um novo ser; 

 

Morfologia 

 

Útero: Órgão muscular em forma de pera 

invertida, de paredes espessas e que mete 

7,5 cm de comprimento. 

Parede do útero: composta por 3 camadas: 

epimetrio, miometrio, endométrio. 

 

Gonadas e Gametogénese 

Gametogénese – conjunto de transformações que conduz á formação de gametas a partir 

das suas células precursoras da linha germinativa- diploide. 

 

Espermatogénese 

Testículo: 

 Dividem-se em 250 lóbulos testiculares; 

 1 a 4 tubos seminíferos enrolados e inseridos num tecido rico em vasos sanguíneos. 

 Os tubos convergem para uma zona de ligação ao epidídimo. 

 

Estrutura da parede do túbulo seminífero 

-Células germinativas 

- Células de Sertoli – coesão, proteção e nutrição das células germinativas e coordenação 

da espermatozoide. 



- Células intersticiais ou de Leydig – produzem testosterona. 

 

 

Fases da espermatogénese 

Multiplicação- as células estaminais (2n) por mitoses sucessivas originam os 

espermatogónios. 

Crescimento – As espermatogónios (2n) aumentam de volume devido á acumulação de 

substâncias de reserva e originam os espermatozoides. 

Maturação – Cada espermatócito (2n( divide-se por meiose( pela divisão I origina dois 

espermatócitos que pela divisão dois vai originar 4 espermatídios. 

Diferenciação/espermiogénese – Os espermatídios perdem parte do citoplasma, 

reorganizam os organelos citoplasmáticos e diferencia-se o flagelo. Origina-se assim o 

espermatozoide. 

 

 

Constituição de um espermatozoide 

 

->Cabeça – Ocupada pelo núcleo haploide e o acrossoma, que contem enzimas digestivas que 

permitirão perfurar a camada protetora do oócito II, aquando da fecundação. 

->Peça ou segmento intermedio – Os centríolos originam os 

microtúbulos que constituem o flagelo, concentração de 

mitocôndrias que fornecem energia sob a forma de ATP para o 

batimento do flagelo. 

->Cauda ou Flagelo – Permite a deslocação de espermatozoides.  

 

 



Maturação dos espermatozoides 

Alterações na mobilidade, no metabolismo e na morfologia destes, tornam-se ainda mais 

resistentes a variações de temperatura e de pH 

(Fase de maturação- 20 dias – epidídimo) 

O esperma ou sémen é composto por: 

 10% de espermatozoides e fluido testicular; 

 30% de secreções da próstata; 

 60& de secreções das vesiculas seminais; 

 

As glândulas de Cowper secretam antes da ejaculação muco lubrificante alcalino, que 

contem galactose e reduz a acidez da uretra. 

 

Entre os túbulos encontram-se células intersticiais ou de Leydig responsáveis pela 

produção da hormona sexual masculina – A testosterona! 

 

A testosterona além de promover a espermatogénese também estimula o desenvolvimento 

dos órgãos sexuais, dos caracteres sexuais secundários e estimula a libido. 

 

Nota: 

-testosterona – Células de Leydig 

-Espermatozoides – Tubos seminíferos; 

Estrutura do ovário e oogénese 

Ciclo sexual feminino – é o conjunto de alterações cíclicas 

que ocorrem no ovário e no útero, repetindo-se em media 

todos os 28 dias. 

 

Fases da oogénese:  

Multiplicação - Formação de novas oogónias por mitoses 

sucessivas. ( ocorre durante alguns meses do 

desenvolvimento embrionário) 

Crescimento – Aumento do volume das oogónias, formando 

oócito I (2n) pela síntese acumulação das reservas nutritivas 

e replicação do DNA. (Ocorre durante o desenvolvimento 

embrionário e muitos degeneram-se antes do nascimento) 

 



Maturação: 

 Antes do nascimento inicia-se a 1º divisão da meiose que fica bloqueada em prófase 

I até á puberdade. 

 A partir da puberdade, em cada ciclo ovárico, apena sum oócito I recomeça a 

meiose, com formação do oócito II e do 1ºglobulo polar pela divisão I da meiose 

 O oócito II começa a 2ºdivisao da meiose mas fica bloqueado em metáfase II. 

 Dá-se a ovulação. 

 A meiose só termina se ocorrer fecundação, com formação do ovulo e do 2º glóbulo 

polar. 

 

As fases da multiplicação, crescimento e mesmo o inicio da maturação ocorre nos ovários do 

embrião. 

- O ovulo é uma célula esférica, com citoplasma rico em reservas nutritivas que irão ajudar 

o embrião a desenvolver-se nos primeiros dias caso haja fecundação 

É libertado mensalmente , na ovulação, um oócito II a partir da puberdade, em geral 

alternadamente nos ovários. 

 

Desenvolvimento folicular: 

-Folículos primordiais – constituídos por uma célula germinativa ( oócito I) rodeado por 

células foliculares achatadas. 

- Folículos primários – a partir da puberdade até a menopausa aproximadamente uma vez 

por mês um folículo primordial começa a crescer dentro dos ovários. 

O oócito I aumenta de volume e verifica-se 

uma proliferação das células foliculares, até 

formarem uma camada continua de células. 

- Folículos secundários – o folículo continua a 

crescer. A camada de células foliculares fica 

mais espessa, formando-se a zona granulosa. 

Entre o oócito I e a zona granulosa, forma-se 

uma camada acelular, a zona pelúcida. Surge, 

ainda, outra camada de células a rodear o 

folículo, a teca. 

 

- Folículo terciário – o oócito continua a aumentar de tamanho e as células da camada 

granulosa continuam a proliferar. 

Esta camada começa a apresentar varias cavidades preenchidas de liquido. A teca 

diferencia-se em teca externa e teca interna. 

 



Folículo maduro ou de Graaf – as cavidades existentes na camada granulosa aumentam até 

originar uma só cavidade cheia de liquido denominada cavidade folicular. 

 

A zona granulosa é reduzida a uma fina camada que rodeia a cavidade folicular e o oócito. 

Conclui-se a divisão I da meiose com formação do oócito I( em metáfase II) e o 1º glóbulo 

polar. 

 

Na fase final do processo o folículo maduro provoca uma saliência na superfície do ovário. 

Ovulação – Rompimento do folículo maduro e libertação do oócito II para a trompa de 

Falópio. 

Se não ocorrer fecundação o oócito II é eliminado. 

 

Após a ovulação, as células foliculares carregam-se de um pigmento amarelo intenso, o 

corpo amarelo, com função hormonal. 

-Senão ocorrer fecundação, o corpo amarelo degenera; 

-Se ocorrer fecundação, o corpo amarelo degenera-se ao fim de 3 meses. 

 

Ciclo ovárico 

- duração de 28 dias. 

Fase folicular: 

 6 a 12 folículos ováricos 

 Apenas um atinge o folículo maduro; 

 Dura 14 dias- produção de estrogénios; 

Ovulação – libertação do oócito II 

Fase luteica: 

 Formação, evolução e regressão do corpo amarelo; 

 Produção de estrogénios e progesterona. 

 

Ciclo uterino ou menstrual 

- 28 dias 

- Alterações no endométrio; 

Fase menstrual:- Dessegregação parcial do 

endométrio por dilatação e rebentamento dos 

vasos sanguíneos, ficando reduzido a 1mm. 



- A menstruação resulta da porção do endométrio destruído e expelida para o exterior, 

com o fluxo sanguíneo do rebentamento dos vasos sanguíneos. 

Fase proliferativa ou reparativa: 

-Regeneração do endométrio; 

-Verifica-se a proliferação das células e formam-se numerosas glândulas e começam a ser 

reconstituídos os vasos sanguíneos. 

 

Fase secretora 

- Continuação da renovação da glândulas e vasos sanguíneos. 

 

 

As Hormonas 

 

As hormonas hipotalamicas ( GnRH) estimulam a hipófise 

- A hipófise produz gonadotrofinas (LH e FSH) que controlam a síntese de hormonas 

produzidas  pelos ovários. 

 

Hipófise anterior  Hormona luteo-estimulina ou luteinizante (LH) 

Hormona folículo-estimulina (FSH) 

 

A FSH induz o crescimento e maturação dos folículos ováricos que segregam estrogénios; 

A LH atua no folículo maduro estimulando a sua rotura- ovulação- e determina a formação 

do corpo amarelo que passa a produzir progesterona e alguns estrogénios. 

 

Retroação positiva --> o efeito reforça a causa que o gerou; 

Retroação negativa --> o efeito limita a causa que o gerou. 

No Homem- Apenas existe retroação negativa. 

 

Regulação Hormonal na Mulher  

- A FSH estimula o desenvolvimento dos folículos ováricos que vão produzindo estrogénios. 

- Uma concentração moderada de estrogénios faz baixar o FSH, por retroação negativa. 

 



Uma concentração elevada de estrogénios faz aumentar a FSH e , sobretudo a LH por 

retroação positiva. 

Esta descarga hormonal provoca a 

ovulação. 

 

- A LH determina a formação do corpo 

amarelo que vai produzindo 

progesterona e alguns estrogénios.  

O aumento das hormonas induz o 

complexo hipotálamo-hipófise a inibir a 

produção de gonodaestimulinas, 

provocando a degeneração do corpo 

amarelo e diminuindo as suas secreções (retroação negativa). 

 

A diminuição das hormonas induz a produção de gonodaestimulinas iniciando-se um novo 

ciclo. 

A descida simultânea de estrogénios e progesterona provoca a desagregação do 

endométrio- Fase menstrual.  

 

----------------  

Entre ps 45-55 anos os ciclos sexuais deixam  de ocorrer, esgotam-se os folículos e 

desaparece a menstruação – menopausa. 

A retroação negativa deixa de ocorrer e os níveis de gonodaestimulinas aumenta. ( FSH e 

LH). 

 

Regulação no Homem 

GnRH estimula LH e FSH 

LH estimula as células de Leydig a segregarem testosterona. 

FSH estimula as células de sertoli na produção de uma proteína com 

grande afinidade pela testosterona, induz assim o transporte da 

testosterona para as células germinativas e, consequentemente, 

estimula a espermatogénese 

(FSH + Testosterona  --> Produção de espermatozoides) 

Se os níveis de testosterona sobem demasiado inibem, no hipotálamo, 

a libertação da GnRH, o que diminui a libertação de FSH e LH pela 

hipófise anterior. O inverso também se verifica. 



 

 

Desenvolvimento embrionário e gestação 

 

Fecundação 

- Os espermatozoides são atraídos por uma substancia libertada pelas células foliculares 

que aderem ao oócito II. 

 

Reação acrossómica: 

- Libertação do conteúdo do acrossoma, enzimas hidrolíticas que permitem degradar a 

camada de células que rodeia o oócito II e penetrar na zona pelúcida para contactar com o 

oócito II. 

-Esta degradação permite a entrada de espermatozoides no oócito II- fecundação. 

 

Modificações no organismo feminino durante a gravidez 

- Após a formação do ovo inicia-se o desenvolvimento embrionário ou embriogénese. 

Desenvolvimento embrionário – 8 semanas, ao fim das quais os órgãos estão totalmente 

formados. 

Desenvolvimento Fetal – Decorre desde a 8ºsemana até ao nascimento. Corresponde a um 

aumento de complexidade e de maturação dos órgãos e ao crescimento do individuo. 

 

Blastocisto: 

- Botão embrionário – massa de células que origina o corpo fetal. 

- Troboplasto – Delimita uma cavidade interna achatada por onde faz saliência o botão 

embrionário. Participa na formação da placenta. 

 

Nidação: 

- Implantação do embrião- blastocisto – no endométrio uterino. Ocorre uma semana apos a 

fecundação. 

- Pela formação de projeções semelhantes a dedos, que permitem a fixação do novo ser. 

 

 

 



Desenvolvimento embrionário 

 

- Crescimento/ segmentação – Multiplicação de células e aumento do volume. 

- Morfogénese ou gastrulação- Movimentação de territórios celulares que se posicionam em 

função das estruturas que vão formar. São originados 3 camadas de células embrionárias 

folhetos germinativos concêntricos- ectoderme, mesoderme e endoderme. 

- Diferenciação celular ou organogénese – especialização estrutural e bioquímica da 

ectoderme, mesoderme e endoderme, no sentido da formação de tecidos, órgãos e 

sistemas. 

 

Mesoderme: 

 Esqueleto; 

 Músculos; 

 Sistema Circulatório. 

 Sistema excretor; 

 Sistema Reprodutor; 

Ectoderme: 

 Sistema Nervoso; 

 Sentidos; 

 Epiderme; 

Endoderme: 

  Sistema respiratório; 

 Fígado 

 Pâncreas; 

 

Anexos embrionários – Adaptações evolutivas do meio terrestre, apenas existentes até ao 

nascimento e cuja função é proporcionar ao embrião um meio líquido protetor. 

 

Âmnio – Membrana que delimita a cavidade amniótica cheia de líquido amniótico. Forma um 

saco que protege o embrião da dissecação, de choques mecânicos e de variações térmicas. 

 

Vesicula Vitelina e Alantoide – Incorporam o cordão umbilical. 

Córion – membrana mais exterior, que com o âmnio rodeia o embrião e intervém na 

formação da placenta 

 



Placenta – órgão em forma de disco que resulta da fusão do Cárion com o endométrio 

uterino. É responsável pelas trocas seletivas de nutrientes e produtos de excreção entre 

embrião e o corpo materno. 

 

Regulação Hormonal durante a gravidez 

 

Após a implantação do blastocisto, este passa a sintetizar uma hormona, HCG( 

gonodatrofona carionica humana) com efeito semelhante á LH. 

A hormona HCG mantem o corpo luteo a produzir hormonas impedindo a fase menstrual e 

mantendo assim o embrião ligado ao endométrio. 

 

A partir do 2ºmês: 

- diminui a síntese de HCG e degenera o corpo 

luteo. 

- aumenta a produção de estrogénios e 

progesterona por parte da placenta. 

 

Progesterona: 

(manutenção do endométrio) – estrogénios 

também ( Aumento do útero). 

-Aumento dos seios 

-Obstrução do cérvix 

-Crescimento da placenta 

Aumento do útero 

Bloquei-o dos ciclos 

-- 

Impede contrações uterinas. 

 

O que acontece durante o parto? 

1º- dilatação do colo do útero; 

2º -Expulsão do bebé. 

3º- Expulsão da placenta: 

 



- Sinais químicos que inibem a produção de progesterona( hormona que impede as 

contrações). 

- A diminuição da taxa de progesterona conduz ao domínio dos estrogénios que estimulam a 

contração dos músculos uterinos, o que favorece a deslocação do feto para o colo do útero; 

 

Oxitocina – Produzida pelo hipotálamo e libertada pela hipófise posterior, provoca o 

aumento das contrações uterinas e também estimula a produção de prostaglandina pela 

placenta. 

As contrações, por retroação positiva, vao aumentar a produção de oxitocina. 

 

Prostaglandinas – aumentam a dilatação dos músculos do útero, para que ocorra o parto 

(mecanismos do feedback positivo) 

 

O que acontece durante a amamentação? 

Amamentação – as glândulas mamarias desenvolvem-se durante a gestação, mas a produção 

do leite só ocorre apos o nascimento. 

 

Durante a gestação os níveis elevados de estrogénios e progesterona exercem um feedback 

negativo sobre a secreção de prolactina. 

Com a expulsão da placenta os níveis de estrogénios e progesterona diminuem, permitindo a 

secreção e chegada de prolactina ás glândulas mamarias, inicia-se a produção de colostro e 

a seguir de leite. 

 

A libertação de leite pelas glândulas mamárias é controlado pela oxitocina que atua sobre 

as células contrateis. 

Diagnostico pré-natal: 

- Amniocentese 

-Biopsia da Placenta 

- Ecografia 

 

Manipulação da Fertilidade 

Inseminação artificial – Deposição de espermatozoides na cavidade uterina, não se expondo 

as condições adversas do muco cervical e auxiliando o seu transporte. 



Injeção intracitoplasmática de espermatozoides – Associada á FIV em que o núcleo do 

espermatozoide é injetado diretamente no oócito II. 

Fecundação in vitro – Encontro entre as gonadas ocorre fora do organismo feminino, sendo 

o embrião posteriormente transformado. 

 

 

Barrigas de Aluguer 

- Consiste em gerar um ser não pela sua mãe biológica mas por outra mulher. 

-Fecundação in vitro com gâmetas do casal com posterior acolhimento no útero de aluguer. 

 

Riscos de RMA 

-Erro Humano; 

-Gestações Múltiplas; 

-Malformações congénitas; 

-Saúde da mãe; 

-Desapontamento do casal, no caso da ineficácia dos tratamentos; 

 

Problemas éticos 

-Criopreservação das gametas e embriões; 

-Destruição dos embriões excedentários ou a sua utilização em pesquisas científicas; 

-A escolha das características descendentes; 

-O desconhecimento das técnicas da RMA. 

 


