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HORMÔNIOS FEMININOS

PUBERDADE

Estimula o desenvolvimento

dos folículos ovarianos

FSH

Estimula a

ovulação

LH

ADENOHIPÓFISE

Liberação de gonadotrofinas

HIPOTÁLAMO

Fatores liberadores de gonadotrofinas



VARIAÇÕES HORMONAIS NO CICLO OVARIANO 

Hipófise

ovário



Endométrio



VARIAÇÕES HORMONAIS NO CICLO OVARIANO 







CICLO MENSTRUAL

 1° dia do ciclo  1° dia da menstruação.

 Ovulação  ocorre sempre por volta do 14° dia antes da 
próxima menstruação  dia da menstruação (n) – 14 = dia da 
ovulação. 

Período fértil  geralmente entre 7 e 9 dias no mês  3 a 4 dias antes da

ovulação + ovulação + 3 a 4 dias após a ovulação  viabilidade dos

gametas.



CICLO MENSTRUAL



Tipos de Parto

 Parto Normal: a expulsão do bebê ocorre somente com a

pressão que as paredes do útero exercem sobre ele.
Normalmente, em um parto normal, é realizada a episiotomia,

que consiste em um corte cirúrgico feito na região perineal

para auxiliar a saída do bebê e evitar rotura dos tecidos

perineais. A sutura é feita imediatamente após o parto,

cicatrizando em poucos dias. Na maior parte dos casos, é

necessário dar alguma anestesia para diminuir as dores e

garantir a segurança da mãe e do bebê.



Tipos de Parto

 Parto Fórceps: parto via vaginal no qual se utiliza um

instrumento cirúrgico semelhante a uma colher, que é
colocado nos lados da cabeça do bebê para ajudar o

obstetra a retirá-lo do canal de parto.



Tipos de Parto

 Aparelho Vácuo-Extrator: o vácuo-extrator funciona como um

aspirador de pó em miniatura e pode ser usado sem uma

episiotomia. A ventosa é colocada na cabeça do bebê e ele é
sugado para fora a cada contração. Isso produz uma saliência

na cabeça do bebê como se fosse um galo, que desaparece

alguns dias após o nascimento.



Tipos de Parto

 Parto Cesárea: é a retirada cirúrgica do bebê. Esse procedimento

é realizado quando mãe ou bebê apresentam algumas situações

específicas, tais como: eliminação de fezes (mecônio) pelo bebê,
dentro da bolsa; alteração do batimento cardíaco do bebê;

problemas com o funcionamento ou posicionamento da

placenta; eclampsia (hipertensão materna grave); infecção ativa

de herpes genital; bebê muito grande em proporção à bacia

materna; posicionamento incorreto do bebê; gestação múltipla.



Gravidez
DURAÇÃO   DA   GESTAÇÃO

280 dias ou 40ª semanas ou 9 meses    

280 dia
ou 40ª semana

ou 9 meses    

• Períodos gestacionais
• Da fecundação até final da 12 semana- período 

embrionário 
• Perda- aborto

• Da 13 semana à 40 semanas período fetal
• Nascimento com menos de 37 semanas – prematuro
• Da 37 à 42 semana- termo
• 42 1/6 semana em diante – pós termo



 Duração: do 15º dia (inicio da 3a semana) até o final da 12º semana

 Característica principal: diferenciação celular e continuação da hiperplasia.   

FASE EMBRIONÁRIA

3 semanas 4 semanas 5 semanas 6 semanas 7semanas 8 semanas

9 semanas
10 semanas

11 semanas 12 semanas



5ª SEMANA de gestação

Começo do desenvolvimento do sistema nervoso
aparecimento dos brotos das pernas e braços e
aparecimento de movimentos bruscos não perceptíveis

Início da fase embrionária:
nutrição é feita pela 

V e s í c u l a   V i t e l i n a

6ª SEMANA 

• Formação da boca
• Coração (ainda rudimentar) - já apresenta

batimentos perceptíveis no ultra-som
• Ele mede de 4 a 9 mm

coluna

Brotos dos braços

Brotos das pernas

Após a 5ª semana 
trocas via circulação 
feto-placentária

FASE EMBRIONÁRIA



Fonte: http://www.standupgirl.com/inside/index.html

 Duração: da 13º semana até a 40ª semana

 Característica: Crescimento fetal

FASE FETAL



PLACENTA

Único órgão formado 
por células de dois 
indivíduos

FUNÇÃO

en.wikipedia.org/wiki/Placenta 

Órgão transitório 
que intermedeia as 
trocas fisiológicas 
entre mãe e feto

Endócrina

Metabólica



Metabólica

No início da gestação sintetiza
glicogênio, colesterol e ácidos graxos
para nutrir o embrião. Posteriormente,
fará as trocas entre mãe e filho por
difusão simples e difusão facilitada

Endócrina

Produz hormônios Gonadotrofina Coriônica
(Glicoproteína), estrógeno, progesterona,
adrenocorticotrófico coriônico, tireotrófico
coriônico e somatomamotrofina coriônica
humana (HCS)

Atividade lactogênica e 
estimuladora do crescimento

PLACENTA



Passagem por difusão simples 
Água, oxigênio, dióxido e monóxido de 
carbono, glicose, eletrólitos, uréia, 
ácido úrico e a maioria das drogas

Passagem por difusão facilitada
Transporte ativo ou pinocitose 
(englobamento de partículas pelas células): 
vitaminas, hormônios, anticorpos

A passagem livre de certas substâncias, de vírus e microrgasnismos pela 
placenta pode provocar danos e ou a morte ao feto

2 artérias
carregam sangue 
desoxigenado do feto

1 veia
supre sangue 
oxigenado

PLACENTA



As trocas entre mãe e filho 
são feitas nos espaços 
intervilosos (lacunas da 
decídua basal)




