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Tuba uterina: (Trompa de Falópio) – Comunica as gônadas femininas (ovários) ao útero.
o Local onde ocorre a fecundação: Terço distal da tuba uterina
o A tuba uterina possui ciliatura que auxilia a locomoção do embrião até o útero

Fecundação

Terço distal

Terço médio

Terço proximal
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A ovogênese pode ser dividida em três fases ou períodos.

1- Período multiplicativo ou germinativo (P.G): há mitoses e formação de
ovogônias (2n). Ocorre na fase embrionária (2 ao 7 mês após fecundação).

2- Período de crescimento (P.C): não há divisão celular, mas é nessa fase que as
ovogônias crescem. Cada ovogônia (2n) dá origem a um ovócito I (2n). No
período embrionário, a partir do sétimo mês, os ovócitos I iniciam a meiose I,
mas param na prófase I, permanecendo assim até a puberdade.

3- Período de maturação (P.M): em cada ciclo menstrual, geralmente apenas um
dos ovócitos I em prófase interrompida (estimulado pelo FSH) finaliza a meiose I
formando o ovócito II e o corpúsculo polar I. O ovócito II entra em meiose II, que
fica interrompida na fase de metáfase II, quando é liberado do ovário. Se houver a
penetração do espermatozoide, a meiose II é finalizada, originando o óvulo.

Fases ou períodos da  ovogênese
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 Ovócito primário sofre meiose
 Formação de 3 corpúsculos polares
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Gametogênese Humana



Gametogênese Humana

GAMETAS MASCULINO E FEMININO



Gametogênese Humana

A fecundação é uma sequência complexa de  eventos coordenados.

FECUNDAÇÃO



Prof. Dr. Gabriel Feresin


