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Introdução

- No ciclo menstrual, ocorre a maturação do ovócito II e a preparação do útero 
para receber um possível embrião.

- Um ciclo menstrual de 28 dias compreende as seguintes etapas:

 Primeira metade do ciclo: Amadurecimento de um ovócito II e desenvolvimento 
do endométrio.

 Por volta da metade do ciclo (14° dia): 
Ovulação             Liberação do ovócito II por um dos ovários.

 Segunda metade do ciclo: O ovócito II continua avançando em direção ao útero. 
Se não for fecundado, ele degenera e parte das paredes do útero começa a se 
desprender, juntamente com o sangue proveniente da ruptura dos vasos 
sanguíneos (Menstruação).
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Hormônios envolvidos:

- Progesterona

- Estrógeno

- FSH 
(Hormônio Folículo estimulante)

- LH
(Hormônio Luteinizante)

Endométrio
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1) O ciclo menstrual tem início no
primeiro dia da menstruação.

2) No início do ciclo o FSH induz o
desenvolvimento dos folículos
ovarianos.

3) Os folículos ovarianos produzem
estrógeno e induzem a liberação do
hormônio LH pela hipófise.

4) O estrógeno inicia o desenvolvimento
do endométrio para receber o
blastocisto (embrião).

5) No 14º dia do ciclo menstrual o
hormônio LH atinge níveis máximos
e ocorre a ovulação (liberação do
ovócito II).

6) O folículo rompido origina o corpo
lúteo (amarelo) que produz
progesterona.
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7) A progesterona produzida pelo
corpo lúteo atua em conjunto com o
estrógeno no desenvolvimento do
endométrio, aumentando sua
espessura e vascularidade para uma
eventual gravidez.

8) As altas taxas de estrógeno e
progesterona inibem a liberação de
FSH e LH e, por consequência, ocorre
o atrofiamento do corpo lúteo.

9) Dessa maneira, os níveis de
progesterona caem de forma
acentuada e a redução brusca na
taxa desse hormônio faz com que a
mucosa uterina sofra descamação e
ocorre a menstruação.

10) Se ocorrer gravidez, o embrião
implantado na parede uterina
produzirá o hormônio HCG
(Gonadotrofina coriônica humana)
o qual estimulará o corpo lúteo a
manter a produção de progesterona
e estrógeno.
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11) Por volta do 4º mês de gestação o
corpo lúteo degenera-se e a placenta
passa a produzir estrógeno e
progesterona, mantendo a mucosa
em contínua proliferação.
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O exame usado para diagnosticar
a gravidez chama-se beta hCG
(BhCG), que detecta a presença
da gonadotrofina coriônica
(HCG) no sangue ou na urina.

O exame usado para diagnosticar
a gravidez chama-se beta hCG
(BhCG), que detecta a presença
da gonadotrofina coriônica
(HCG) no sangue ou na urina.



Fecundação
Introdução

- Consiste na união do ovócito II com o espermatozoide.

- Durante a fecundação, o ovócito II passa por alterações e passa a ser chamado 
de óvulo.

- Normalmente, o encontro e a união dos gametas ocorrem nas tubas uterinas.

- A união do núcleo do óvulo com o núcleo do espermatozoide promove a 
formação do zigoto, que contém material genético das duas células que o 
formaram.

- À medida que continua seu trajeto pelas tubas uterinas, o zigoto se divide 
sucessivamente originando o embrião.

- Por volta de 7 dias após a fecundação, o embrião chega ao útero e se implanta 
na parede uterina (Processo de Nidação).
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FECUNDAÇÃO OU FERTILIZAÇÃO

A fecundação é uma sequência complexa de  eventos coordenados.
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