
Sistema 

reprodutor 



Reprodução sexuada: 

união de um gâmeta masculino 
(espermatozoide) com um gâmeta 
feminino (ovócito) 

 Fecundação 

Desenvolvimento 
do novo ser 

 

Reprodução 

 Preservação da espécie 



• Caracteres sexuais primários – órgãos genitais 

• Caracteres sexuais secundários – o seu aparecimento e desenvolvimento 

são estimulados pelas hormonas sexuais 

Distinção entre géneros na PUBERDADE 

Seios 

desenvolvidos 

Ancas 

largas Pelos 

púbicos 

Pelo no rosto 

Ombros largos 

Pelo no peito 

Pelos púbicos 

Crescimento do  

pénis 

Maior massa 

muscular 

Maçã de Adão 

desenvolvida 

Pelos nas axilas 



Estrutura e função 
dos órgãos reprodutores 



Constituição do sistema reprodutor humano 



Ovário ? 

Trompa de Falópio ? 

Útero ? 

Vagina ? 

Testículo ? 

Canal 
deferente ? 

Vesícula 
seminal 

? 

Próstata ? 

Pénis ? 

Os sistemas reprodutores feminino e 

masculino são constituídos por gónadas, ou 

glândulas sexuais, por vias genitais, por 

órgãos genitais externos e por glândulas 

anexas. 



Constituição do sistema REPRODUTOR MASCULINO 

Testículo ? 

Escroto ? 
Epidídimo 

Pénis 

Uretra 

Próstata 

Vesícula 
seminal 

? 

Canal 
deferente 

? 

? 

? 

? 

? 

Gónadas 
 

• Testículos 

Vias genitais 
 

• Epidídimos 
• Canais 

deferentes 
• Uretra 

Órgãos genitais 
externos 
• Pénis 
• Escroto 

Glândulas anexas 
• Vesículas 

seminais 
• Próstata 



• (2) Órgãos de forma 

oval, localizados no 

exterior da cavidade 

pélvica. 

 

• Responsáveis pela 

produção de 

espermatozoides. 

 

• Produzem testosterona, 

responsável pelo 

desenvolvimento dos 

órgãos genitais e dos 

caracteres sexuais 

secundários.  Testículo 

Escroto 
Epidídimo 

Pénis 

Uretra 

Próstata 

Vesícula 
seminal 

Canal 
deferente 



• (2) Órgãos que recobrem 

parcialmente os testículos, 

formados por túbulos 

enovelados. 

 

• Local onde os 

espermatozoides terminam 

a sua maturação e são 

armazenados.  

Testículo 

Escroto 
Epidídimo 

Pénis 

Uretra 

Próstata 

Vesícula 
seminal 

Canal 
deferente 



• Canais (2) com 

cerca de 40 cm de 

comprimento que 

fazem a ligação dos 

epidídimos à uretra. 

 

• Conduzem os 

espermatozoides.  

Testículo 

Escroto 
Epidídimo 

Pénis 

Uretra 

Próstata 

Vesícula 
seminal 

Canal 
deferente 



• Canal que se inicia 

na bexiga e ao qual 

se ligam os canais 

deferentes.  

 

• Atravessa o pénis e 

conduz o esperma 

ou a urina para o 

exterior.  

Testículo 

Escroto 
Epidídimo 

Pénis 

Uretra 

Próstata 

Vesícula 
seminal 

Canal 
deferente 



• (2) Glândulas que 

produzem o líquido 

seminal, fluido rico em 

nutrientes, fonte de 

energia para os 

espermatozoides.  

 

• O líquido seminal é 

armazenado no interior 

das vesículas e 

eliminado aquando 

da ejaculação.  

Testículo 

Escroto 
Epidídimo 

Pénis 

Uretra 

Próstata 

Vesícula 
seminal 

Canal 
deferente 



• Glândula que produz o 

líquido prostático e cujos 

canais excretores abrem na 

uretra.  

 

• O líquido prostático tem 

como função neutralizar a 

acidez da vagina e ativar 

os espermatozoides, 

sendo libertado durante a 

ejaculação.  

Testículo 

Escroto 
Epidídimo 

Pénis 

Uretra 

Próstata 

Vesícula 
seminal 

Canal 
deferente 



• Órgão atravessado pela uretra, 

formado por um tecido 

esponjoso que quando se enche 

de sangue aumenta de volume e 

endurece, assumindo a forma 

aproximada de um cilindro 

(ereção), o que permite a 

introdução do esperma no 

interior da vagina.  

 

• A extremidade mais saliente, 

sensível e volumosa, constitui a 

glande, que é recoberta por uma 

camada de pele, o prepúcio.  
Testículo 

Escroto 
Epidídimo 

Pénis 

Uretra 

Próstata 

Vesícula 
seminal 

Canal 
deferente 



• Bolsa de pele que 

contém os 

testículos e se 

encontra fora da 

cavidade 

abdominal.  

Testículo 

Escroto 

Epidídimo 

Pénis 

Uretra 

Próstata 

Vesícula 
seminal 

Canal 
deferente 

Pénis 



Órgãos e funções do sistema reprodutor masculino 

 
 

 
 

 
 

Testículo 

Produção de gâmetas masculinos, os espermatozoides, e secreção de uma 
hormona sexual masculina, a testosterona, responsável pelo desenvolvimento 
dos órgãos sexuais e pelos caracteres sexuais secundários masculinos.  

? 

Epidídimos ? 

Canais deferentes 

Maturação e armazenamento dos espermatozoides.  

? 

Uretra 

Transporte dos espermatozoides dos epidídimos à uretra.  

? 

Vesículas seminais 

Condução do sémen ou esperma para o exterior do corpo. É um canal comum 
ao sistema urinário, transportando também a urina. 

? 

Próstata 

Secreção do líquido seminal, rico em nutrientes energéticos necessários à 
atividade dos espermatozoides. 

? 

Pénis 

Secreção do líquido prostático, um fluido alcalino que neutraliza a acidez da 
vagina e permite a sobrevivência e a mobilidade dos espermatozoides. 

? 

Copulação e micção. Órgão formado por três corpos cilíndricos de tecido 
erétil que se enchem de sangue aquando da estimulação sexual, provocando 
o seu endurecimento e aumento do tamanho.  É atravessado pela uretra, 
sendo responsável pela introdução de esperma no interior da vagina.  

Escroto Contenção dos testículos fora da cavidade abdominal. ? 



Gónadas  
Testículos 

Vias genitais  
Epidídimos, canais deferentes e uretra 

Glândulas anexas 
Vesículas seminais e próstata 

Órgãos genitais externos 
Pénis e escroto 

Órgãos do sistema reprodutor masculino 



Constituição do sistema REPRODUTOR FEMININO 

Orifício vaginal ? 

Vulva ? 

Vagina 

Uretra 

Clítoris 

Bexiga 

Útero ? 

Trompa 
de Falópio ? 

? 
? 

? 

? 
Colo 
do útero 
? 

Ovário ? 

Gónadas 
 

• Ovários 

Vias genitais 
 

• Trompas de 
Falópio 

• Útero 
• Vagina 

Órgãos genitais 
externos 

 

• Vulva 
• Orifício 

genital 
• Clítoris 
• Lábios 

Lábios ? 



• (2) Órgãos do tamanho de 

uma amêndoa, localizados 

na cavidade pélvica e 

parcialmente recobertos 

pelos pavilhões das 

trompas de Falópio.  

 

• Produzem oócitos e 

hormonas sexuais 

femininas (estrogénios e 

progesterona) responsáveis 

pelo desenvolvimento dos 

caracteres sexuais femininos 

e pela regulação do ciclo 

sexual.  

Orifício vaginal Vulva 

Vagina 

Uretra 

Clítoris 

Bexiga 

Útero 

Trompa 
de Falópio 

Colo 
do útero 

Ovário 

Lábios 



Orifício vaginal Vulva 

Vagina 

Uretra 

Clítoris 

Bexiga 

Útero 

Trompa 
de Falópio 

Colo 
do útero 

Ovário 

• (2) Órgãos que se 

estendem dos 

ovários ao útero.  

 

• Conduzem o 

oócito ou o ovo até 

ao útero. 

 

• Onde ocorre a 

fecundação.  

Lábios 



Orifício vaginal Vulva 

Vagina 

Uretra 

Clítoris 

Bexiga 

Útero 

Trompa 
de Falópio 

Colo 
do útero 

Ovário 

• Órgão de paredes 

musculares e espessas, o 

miométrio, revestido 

internamente por um 

tecido muito vascularizado 

e rico em glândulas, o 

endométrio.  

 

• O útero abre na vagina, 

numa região designada 

colo do útero.  

 

• É neste órgão que ocorre 

o desenvolvimento do 

embrião.  

Lábios 



Orifício vaginal Vulva 

Vagina 

Uretra 

Clítoris 

Bexiga 

Útero 

Trompa 
de Falópio 

Colo 
do útero 

Ovário 

• Canal flexível com cerca de 14 

cm que liga o colo do útero ao 

exterior. 

 

• Próximo do exterior possui uma 

membrana circular fina 

designada hímen que pode 

romper-se com a prática 

desportiva ou sexual.  

 

• A vagina é o local onde o pénis 

deposita os espermatozoides e 

por onde se dá a saída do bebé 

durante o parto.  
Lábios 



Orifício vaginal Vulva 

Vagina 

Uretra 

Clítoris 

Bexiga 

Útero 

Trompa 
de Falópio 

Colo 
do útero 

Ovário 

• Corresponde à 

abertura da vagina.  

Lábios 



Orifício vaginal Vulva 

Vagina 

Uretra 

Clítoris 

Bexiga 

Útero 

Trompa 
de Falópio 

Colo 
do útero 

Ovário 

• Estrutura de grande 

sensibilidade 

situado na união dos 

pequenos lábios.  

Lábios 



Orifício vaginal Vulva 

Vagina 

Uretra 

Clítoris 

Bexiga 

Útero 

Trompa 
de Falópio 

Colo 
do útero 

Ovário 

• Pregas cutâneas, as 

internas designam-se 

pequenos lábios e as 

externas grandes lábios. 

 

• São responsáveis pela 

proteção do clítoris e do 

orifício genital.  

Lábios 



Órgãos e funções do sistema reprodutor feminino 

 
 Ovários 

Produção de gâmetas femininos, os oócitos, e secreção de hormonas sexuais 
femininas, os estrogénios e a progesterona, responsáveis pelo crescimento 
dos órgãos sexuais e pelos caracteres sexuais secundários femininos.     

? 

Trompas de Falópio ? 

Útero 

Recolha do oócito libertado periodicamente pelo ovário durante a ovulação. 
Locais onde ocorre a fecundação.  

? 

Vagina 

Fixação do embrião, em caso de gravidez, nas suas paredes musculosas, 
revestidas interiormente por uma mucosa periodicamente renovada —  
o endométrio. 

? 

Vulva 

Ligação do útero à vulva. Receção do esperma depositado pelo pénis aquando 
do ato sexual. Local por onde ocorre a saída do bebé, durante o parto. 

? 
Proteção com pregas musculares — os pequenos e os grandes lábios — das 
aberturas da uretra e da vagina e do clítoris, um pequeno órgão sensível e 
erétil. 



Gónadas  
Ovários 

Vias genitais  
Trompas de Falópio, útero e vagina 

Órgãos genitais externos 
Vulva 

Órgãos do sistema reprodutor feminino 



A gametogénese e  
As células sexuais 



No sistema reprodutor masculino, as células sexuais ou 

gâmetas denominam-se espermatozoides e formam-se nos 

testículos. 



Espermatogénese — Processo que ocorre nos tubos seminíferos do testículo 

e resulta na formação de espermatozoides. 

Testículo ? 

Tubo seminífero ? 

Célula 
germinativa 

? 

Espermatozoides 
imaturos 

? 

Espermatozoide ? 



Célula 
germinativa 

Espermatozoides 
imaturos 

Espermatogénese 

As paredes dos 

tubos seminíferos 

apresentam células 

germinativas ou 

espermatogónias 

que se vão 

modificando até se 

transformarem em 

espermatozoides. 



Um espermatozoide é constituído por três zonas — a 

cabeça, a peça intermédia e a cauda. 

Cabeça ? 

Peça intermédia ? 

Cauda ? 

Os espermatozoides passam 

para os epidídimos, onde 

completam a sua maturação.  

Mais tarde, já nos canais 

deferentes, misturam-se com os 

líquidos seminal e prostático, 

formando o sémen ou esperma.  

Onde se encontra o núcleo 

que contém o material 

genético e o acrossoma. 

Este possui enzimas que 

permitem penetrar o oócito. 

Contém mitocôndrias 

responsáveis pela 

produção de energia 

necessária ao movi-

mento do esperma-

tozoide.  

permite o movimento 

do espermatozoide.  



No sistema reprodutor feminino, os gâmetas designam-se 

por oócitos e são produzidos nos ovários. 



Oogénese — Processo que 

ocorre nos ovários e resulta 

na formação de oócitos. Ovário ? 

Oócito ? 

As células germinativas dos ovários, 

ainda antes do nascimento, originam 

folículos ováricos, cada um dos quais 

contendo um oócito em desenvolvimento.  



Folículos 
imaturos ? 

Folículo em 
desenvolvimento ? 

Folículo 
maduro ? 

Oócito ? 

Corpo amarelo ? 

O desenvolvimento dos folículos e a oogénese são interrompidos após o 

nascimento e, a partir da puberdade, mensalmente, num dos ovários, 

amadurece um folículo que liberta o seu oócito para a trompa de Falópio.  



O oócito é uma célula arredondada de grandes dimensões, 

comparativamente ao espermatozoide. 

Oócito 

Folículo  
ovárico 





Ciclos ovárico e uterino 



Ciclo sexual ou menstrual — Nas mulheres férteis, tem uma duração 

média de 28 dias e pode ser dividido em ciclo ovárico e ciclo uterino. O 

início do ciclo é assinalado no primeiro dia da menstruação e termina no 

início da menstruação seguinte.  



Acontecimentos do ciclo sexual 



Ciclo ovárico — Conjunto de transformações que ocorrem no ovário, no 

decurso de um ciclo sexual, e que resultam na libertação de um oócito 

para a trompa de Falópio.  

Compreende três fases: fase folicular, ovulação e fase luteínica. 

Folículo em 
desenvolvimento ? Ovulação ? 

Formação do 
corpo amarelo ? 

Regressão do 
corpo amarelo ? 

Fase folicular 
? 

Ovulação ? 
Fase luteínica ? 

Ciclo ovárico 

Dias 



Fase folicular: Dura 14 dias, período em que se desenvolvem alguns 

folículos ováricos. Os folículos produzem estrogénios. Apenas um termina a 

maturação com sucesso, ficando pronto para expulsar o oócito para a 

trompa de Falópio.  

Ovulação: Ao 14.o dia, o folículo maduro rebenta e liberta o oócito na 

trompa de Falópio. É nesta altura que pode ocorrer a fecundação e uma 

gravidez. 

Fase luteínica: Dura 14 dias, ao longo dos quais é formado e evolui o 

corpo amarelo ou corpo lúteo. Esta estrutura forma-se a partir das células do 

folículo rebentado que permaneceu no ovário após a ovulação e produz 

estrogénios e progesterona. Caso não ocorra fecundação, o corpo amarelo 

atrofia e degenera, iniciando-se um novo ciclo. 

Ciclo ovárico 



Ciclo uterino — Conjunto de transformações que ocorrem no útero,  no decurso 

de um ciclo sexual, e que visam criar condições para a fixação do embrião.  

Compreende três fases: fase menstrual, fase proliferativa e fase secretora. 

Descamação 
do endométrio ? 

Reconstituição 
do endométrio ? 

Preparação para a 
fixação do embrião ? 

Fase menstrual ? Fase proliferativa ? Fase secretora ? 

Ciclo uterino 

Dias 



Fase menstrual 

Dura cerca de 5 dias e resulta da descamação superficial do endométrio e 

consequente hemorragia provocada pela rotura dos vasos sanguíneos 

que irrigam a mucosa. A mistura de sangue e de fragmentos soltos do 

endométrio constitui o fluxo menstrual ou menstruação. 

Fase proliferativa 

Dura cerca de 9 dias, durante os quais o endométrio e os seus vasos 

sanguíneos são reconstituídos.  

Fase secretora 

Dura cerca de 14 dias, durante os quais o endométrio atinge a sua 

máxima espessura. As suas glândulas produzem secreções que preparam 

o útero para receber o embrião. Se a fecundação não tiver ocorrido, inicia-

se um novo ciclo.  

Ciclo uterino 



Extensão do período 
fértil em ciclos 

irregulares 
Extensão do 

período fértil em 
ciclos irregulares 

Possibilidade muito elevada de 
fecundação 

Espermatozoides vivos e 
ovulação precoce 

Espermatozoides 
vivos e ovulação 

tardia 

? 

? 

No ciclo menstrual 

pode ser identificado 

um período fértil em 

torno do dia da 

ovulação, que ocorre 

no 14.o dia do ciclo. 

Em mulheres com 

ciclos regulares de 28 

dias, o período fértil 

situa-se entre o 10.o  

e o 17.o dias do ciclo. 



As hormonas sexuais 



O sistema reprodutor humano é regulado por diversas hormonas que 

começam a ser produzidas no início da puberdade.  

Os ovários e testículos são estimulados por hormonas da hipófise a 

produzir hormonas sexuais.  

As hormonas sexuais induzem o desenvolvimento e o funcionamento dos 

órgãos do sistema reprodutor e o aparecimento e a manutenção dos 

caracteres sexuais secundários. 



No sistema reprodutor feminino, os ovários são estimulados pelas hormonas da 

hipófise, FSH e LH, a produzir estrogénios e progesterona. 



Regulação hormonal do sistema reprodutor feminino 

Gonadoestimulinas 
FSH e LH 

Hormonas ováricas 
Estrogénios e progesterona 

Hormonas ováricas 
Estrogénios e progesterona 

Ovário 

Hipófise 

Útero 

Estímulo 
Inibição 



Regulação hormonal do ciclo sexual feminino 



Os estrogénios produzidos pelos folículos ováricos durante a fase folicular 

estimulam a fase proliferativa do útero, promovendo a reconstituição do 

endométrio.  

A secreção destas hormonas atinge valores máximos um pouco antes do 14.o dia 

do ciclo, altura em que estimulam a ovulação.  



Acabada a ovulação, o corpo amarelo continua a produção de estrogénios e, 

sobretudo, inicia a secreção de elevadas quantidades de progesterona durante a 

fase luteínica.  

Esta hormona assegura a fase secretora do útero, com o aumento de espessura 

e a manutenção do endométrio.  



Com a regressão do corpo amarelo, a produção de hormonas ováricas diminui, a 

mucosa uterina deixa de ser estimulada e o endométrio começa a descamar, 

ocorrendo a menstruação. 



No sistema reprodutor masculino, as hormonas da hipófise, FSH e LH, atuam nos 

testículos, estimulando-os a produzir testosterona. É a presença da testosterona 

nos tubos seminíferos que desencadeia a formação de espermatozoides. 



Gonadoestimulinas 
FSH e LH 

Testosterona 

Testosterona 

Hipófise 

Testículo 

Espermatogénese 

Estímulo 
Inibição 

Regulação hormonal do sistema reprodutor masculino 

Complexo 
hipotálamo-hipófise 



A hipófise controla as gónadas, produzindo as gonadoestimulinas FSH e 

LH, e, por sua vez, é controlada pelas hormonas sexuais produzidas pelos 

ovários e testículos. 

Estímulo 

Inibição 



Da fecundação 
ao nascimento 



Fecundação — União de dois gâmetas, um masculino e outro 

feminino, da qual resulta uma célula, o ovo ou zigoto, a partir da 

qual se desenvolve um novo indivíduo. 



A fecundação humana ocorre no sistema reprodutor feminino, nas 

trompas de Falópio. Durante a relação sexual, o esperma é 

libertado pelo pénis na vagina, um ato denominado ejaculação.  



Apenas um espermatozoide 

penetrará no oócito para se 

fundir com ele e originar o ovo 

ou zigoto, a primeira célula do 

novo ser. 



O ovo é uma célula que se divide sucessivamente ao longo da 

trompa de Falópio, à medida que progride em direção ao útero, 

formando-se o embrião. 

Dia 0 

Dia 1 

Dia 2 
Dia 3 

Dia 4 

Dia 5 



Cerca de uma semana após a fecundação, o embrião aloja-se na 

parede uterina, que apresenta um endométrio espesso e 

preparado.  

Nidação — Implantação do embrião na parede uterina. 



O embrião produz uma hormona que impede o corpo amarelo de 

degenerar. Este continua a produzir as hormonas ováricas que 

mantêm o endométrio com boa espessura, permitindo o 

desenvolvimento da gravidez, e preparam as glândulas mamárias 

para a secreção de leite.  

A menstruação deixa de ocorrer, ficando o ciclo sexual 

interrompido. 



Ovário ? 

Oócito ? 

Espermatozoides ? 

Ovo ou zigoto ? 

Trompa de Falópio ? 

Útero ? 

Embrião ? 

Da fecundação à nidação 



Aspetos da reprodução humana 

Oócito na trompa 
de Falópio 

Encontro do oócito 
e dos 

espermatozoides 

Entrada de um 
espermatozoide no 

oócito 

Embrião com 3 dias Embrião com 1 mês Feto com 2 meses 



Período muito sensível 

Ação de agentes causadores de malformações (medicamentos, infeções, radiações, etc.): 

 Período menos sensível 

Desenvolvimento embrionário/fetal 



Cerca de 10 a 12 dias após o início da nidação, desenvolve-se a 

placenta. O embrião fica ligado à placenta pelo cordão umbilical. 

Útero ? 

Colo do útero ? 

Placenta ? 

Cordão 
umbilical 
? 

Cordão 
umbilical 

Artéria 
materna ? 

Veia 
materna ? 

Sangue 
materno ? 

Capilares 
fetais 

? 

Artérias 
umbilicais 

Veia 
umbilical 



A placenta é um órgão de trocas de substâncias entre o embrião e 

o corpo materno.  

Através do cordão umbilical, o embrião recebe da mãe o oxigénio 

e os nutrientes de que necessita para o seu desenvolvimento e 

liberta para o corpo materno o dióxido de carbono e outros 

produtos de excreção.  



A placenta produz hormonas que asseguram a manutenção da 

parede uterina, como a progesterona e os estrogénios, 

substituindo-se ao corpo amarelo, que, no ovário e ao fim de cerca 

de três a quatro meses, acaba por degenerar. 

Estrogénios e 
progesterona 





A espécie humana partilha com a esmagadora maioria dos outros 

mamíferos, sejam elefantes, morcegos ou golfinhos, os 

mecanismos de fecundação, nidação e desenvolvimento 

embrionário.  



O embrião forma os principais órgãos durante as primeiras oito 

semanas de gestação, concluindo o chamando período 

embrionário.  

A partir daqui, e até ao nascimento, que ocorre ao fim de cerca de 

quarenta semanas, o embrião passa a designar-se por feto, sendo 

este intervalo de tempo conhecido por período fetal. 

Parto 



O aleitamento materno é considerado a melhor forma de alimentar 

o recém-nascido nos primeiros meses de vida.  



Algumas vantagens da amamentação e do 

leite materno: 

Apresenta uma composição nutricional 

adaptada às necessidades. 

É digerido com maior facilidade, 

melhorando o funcionamento intestinal 

e preparando para a introdução de 

novos alimentos. 

 Inclui defesas naturais que protegem 

contra doenças e infeções. 
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Algumas vantagens da amamentação e do 

leite materno: 

Promove o futuro alinhamento dos 

dentes e o desenvolvimento da função 

respiratória, da mastigação e da fala. 

Estabelece um vínculo afetivo entre a 

mãe e a criança. 

Contribui para o equilíbrio psicológico 

e para a recuperação da forma física 

da mãe. 

É mais seguro. Está sempre pronto e 

nas melhores condições. 



Doenças e saúde 
do sistema reprodutor 



O cancro do colo do útero, a hiperplasia benigna da próstata e 

as infeções sexualmente transmissíveis são exemplos de 

doenças que afetam o sistema reprodutor. 



O cancro do colo do útero é um dos cancros mais comuns 

diagnosticados nas mulheres.  

A infeção pelo vírus do papiloma humano (HPV), as relações 

sexuais precoces e não protegidas e a existência de múltiplos 

parceiros são fatores de risco.  

Cancro 

Colo do útero 

Vagina 

Útero 



A vacinação das mulheres, entre os 9 e os 26 anos, protege-as das 

infeções mais comuns por HPV, que provocam o cancro do colo do 

útero. Em Portugal, esta vacina faz parte do Programa Nacional de 

Vacinação. 

Cancro 

Colo do útero 
normal 



Cancro do colo do 
útero 

 

Proliferação anormal de 
células do colo do útero 

Uma das principais causas é o 

vírus do papiloma humano (HPV).  

Nos seus estádios iniciais, este tipo de 

cancro não tendem a provocar dor ou 

outros sintomas 

O rastreio regular é uma 

medida preventiva e existe no 

plano nacional de vacinação 

uma vacina contra o HPV.  

Causa 

Tratam
e

n
to

 

Hiperligação 
www.ligacontrac

ancro.pt 

http://ligacontracancro.pt/gca/index.php?id=189




Um dos mais comuns problemas da próstata é o aumento do seu 

tamanho, que pode pressionar a bexiga e a uretra e causar 

sintomas incomodativos. 

Próstata 
normal 

Bexiga 

Próstata 
aumentada 

Uretra 



Cancro da próstata 
 

Crescimento descontrolado 
de células anormais na 

glândula prostática 

Atualmente, a causa exata do 

cancro da próstata é ainda incerta. 

Aumentam o risco desta doença a 

idade, os estilos de vida e a 

história familiar. 

Nos seus estádios iniciais, o cancro da 

próstata raramente causa sintomas. 

Com o avançar da doença podem 

encontrar-se sintomas como o 

incomodo ao urinar. 
De acordo com a situação 

clínica vários poderão ser os 

tratamentos sugeridos pelos 

médicos, como a cirurgia, a 

radioterapia ou os ultrassons 

de alta intensidade focalizados 

Causa 

Tratam
e

n
to

 

Hiperligação 
www.ligacontrac

ancro.pt 

Hiperligação 
Vídeo | 

Bioinformática no 
estudo do cancro 

http://www.ligacontracancro.pt
http://youtu.be/PQmV4jX6p3Y


As infeções sexualmente transmissíveis são transmitidas de 

pessoa para pessoa através da atividade sexual.  

A clamídia, a gonorreia e o HIV/SIDA são exemplos de doenças 

sexualmente transmissíveis. 

Bactéria 
da clamídia 

Bactéria 
da gonorreia 

Vírus da SIDA 

Vírus do herpes 

Vírus da hepatite 

Bactéria 
da sífilis 





Fimose 
 

Dificuldade em expor a glande 

Dificuldade, ou mesmo 

impossibilidade, de expor a glande 

dado que o prepúcio possui um 

anel muito estreito.  

Dor ou mesmo impossibilidade em 

expor a glande. 

Para tratamento poderão ser 

aplicadas pomadas com 

corticoides prescritos pelo 

médico e nos casos mais 

extremos é efetuada uma 

cirurgia.  

Causa 

Tratam
e

n
to

 



DST: hepatite B 

 

• Fonte: http://www.tuasaude.com/sintomas-de-hepatite/ 

• A hepatite B é provocada pelo vírus da hepatite 
B – VHB.  

• A sua transmissão faz-se principalmente por 
relações sexuais sem preservativo ou contacto 
com o sangue.  

• Esta doença pode ocorrer de forma aguda, 
provocando sintomas semelhantes a uma gripe 
que rapidamente degenera em icterícia grave, 
ou de forma crónica, evoluindo para cirrose.  

• Pode ser prevenida por vacinação.  

• Fonte: http://www.criasaude.com.br/N1909/doencas/hepatite.html 



DST: herpes genital 

 

• Fonte: http://www.webmd.com/genital-herpes/ss/slideshow-genital-herpes 

• O herpes genital é uma infeção nos 
órgãos genitais causada, principalmente, 
pelo herpesvírus simples tipo 2 – HVS-2.  

• A transmissão faz-se, geralmente, por 
relações sexuais sem preservativo  
ou através do beijo.  

• Os sintomas, muitas vezes ausentes, 
manifestam-se  
por lesões dolorosas e febre, causando 
uma sensação  
de queimadura.  



DST: SIDA 
• A síndroma da imunodeficiência 

adquirida – SIDA – é uma doença causada 
pelo vírus da imunodeficiência humana  
– VIH.  

• Este vírus utiliza as células do sistema 
imunitário para se reproduzir, causando a 
destruição das defesas do organismo.  

• O indivíduo infetado fica vulnerável ao 
ataque de muitos outros microrganismos. 

 



DST: sífilis 

Fotomicrografia eletrónica de Treponema pallidum, na superfície de 
um linfócito.  

 

• A sífilis é uma  DST de origem 
bacteriana que provoca úlceras 
nos órgãos genitais e febre.  

• Os antibióticos são um dos meios 
de tratamento, embora algumas 
bactérias sejam muito resistentes.  



A fertilização in vitro e a amniocentese são exemplos de contributos da ciência e da 

tecnologia para atenuar problemas associados ao sistema reprodutor. 

Extração 
de oócitos ? 

Colocação
do oócito 

in vitro 

? 

Colocação de 
espermatozoides 

in vitro 
? 

Fecundação 
in vitro ? 

Embrião ? 

Colocação 
do embrião 

no útero 
? 

Nidação ? 

A fecundação in vitro permite juntar o 

espermatozoide e o oócito fora do 

organismo de modo que a fecundação 

seja bem-sucedida e o ovo inicie a sua 

divisão. O embrião é, mais tarde, 

implantado no útero materno. 



A amniocintese é um método de diagnóstico pré-natal que consiste 

na extração de uma amostra de líquido amniótico. Este líquido 

contém células do feto que podem ser analisadas para despiste de 

anomalias genéticas ou malformações. 

Aparelho 
de ultrassons 

Seringa de 
aspiração 

Placenta 

Útero 

Líquido amniótico 



Ecografia 

Técnica de diagnóstico que permite 

observar as características do colo do 

útero, da vagina e da vulva.  

Observam-se os tecidos com o 

colposcópio, um aparelho que ilumina 

e amplia as imagens destes tecidos.  

Prostática transretal – Consiste na 

introdução de uma sonda no reto com o 

objetivo de obter imagens da próstata.  

Pélvica endovaginal – Consiste na 

utilização de uma sonda que é 

introduzida na vagina e que permite 

uma visualização mais pormenorizada 

do útero e dos ovários.  

Colposcopia  



Como têm contribuído a ciência e a tecnologia  
para a resolução de problemas associados  
ao sistema reprodutor? 

 

 

• Os tecidos moles podem ser fotografados 
usando raios X de baixa energia. As 
mamografias são obtidas com recurso a estes 
raios para detetar tumores mamários. 

• Uma das técnicas da reprodução medicamente 
assistida é a fertilização in vitro – FIV. A FIV 
implica a colheita de oócitos, a sua colocação 
numa placa de Petri e a adição de 
espermatozoides.  

• A distribuição de antirretrovirais pela OMS 
tem diminuído o número de mortes por SIDA.  

 



Vacinação: Previne doenças como 

a rubéola e o papiloma vírus. 

Hiperligação 
www.vacinas.com.

pt 

Hábitos de vida saudáveis: A prática de 

exercício físico e evitar comportamentos de 

risco e uma alimentação saudável. 

Higiene: Essencial para prevenir 

infeções. 

Autovigilância e visitas regulares ao médico: 

Muitas vezes a identificação precoce leva a uma 

maior eficácia nos tratamentos. 

Hiperligação 
Vídeo | Vacinação 

nas crianças 

http://www.vacinas.com.pt
http://youtu.be/4mo6-bMZGDs


Vacinação: Previne doenças como 

a rubéola e o papiloma vírus. 

Hiperligação 
www.vacinas.com.

pt 

Hiperligação 
Vídeo | Vacinação 

nas crianças 

http://www.vacinas.com.pt
http://youtu.be/4mo6-bMZGDs


Vacinação: Previne doenças como 

a rubéola e o papiloma vírus. 

Hiperligação 
www.vacinas.com.

pt 

Higiene: Essencial para prevenir 

infeções. 

Hiperligação 
Vídeo | Vacinação 

nas crianças 

http://www.vacinas.com.pt
http://youtu.be/4mo6-bMZGDs


Vacinação: Previne doenças como 

a rubéola e o papiloma vírus. 

Hiperligação 
www.vacinas.com.

pt 

Hábitos de vida saudáveis: A prática de 

exercício físico e evitar comportamentos de 

risco e uma alimentação saudável. 

Higiene: Essencial para prevenir 

infeções. 

Autovigilância e visitas regulares ao médico: 

Muitas vezes a identificação precoce leva a uma 

maior eficácia nos tratamentos. 

Hiperligação 
Vídeo | Vacinação 

nas crianças 

http://www.vacinas.com.pt
http://youtu.be/4mo6-bMZGDs


Que hábitos contribuem para o bom funcionamento  
do sistema reprodutor? 

 

 

O autoexame da mama, a 
prática  
de sexo seguro  
e a consulta regular do 
médico são medidas que 
contribuem para o bom 
funcionamento do sistema 
reprodutor.  

 

Fonte: http://www.ibcc.org.br/autoexame/mama.asp  



Que hábitos contribuem para o bom funcionamento  
do sistema reprodutor? 

 

 

Segundo a OMS, o combate às 
DST deve ser uma prioridade, já 
que constituem um grave risco 
para a saúde individual e 
comunitária, podendo provocar 
esterilidade, aumentar a 
infertilidade e causar lesões no 
sistema reprodutor.  

 



 Controlar a pressão arterial 

através de uma alimentação 

equilibrada e com pouco sal 

A hipertensão, a aterosclerose e a diabetes 

podem reduzir o afluxo de sangue para o pénis, 

causando impotência. 

 Alimentação 

equilibrada 

Alterações na dieta podem causar irregularidades 

no ciclo menstrual. 

 Não fumar 

O consumo de tabaco pelo homem pode ser causa 

de disfunção erétil. Pode contribuir para a 

fragmentação do ADN dos espermatozoides e 

reduz a qualidade do esperma causando 

infertilidade masculina. 

O consumo de tabaco pela mulher diminui a 

qualidade dos folículos, provoca alterações 

hormonais e dificulta a nidação, causando 

infertilidade feminina. 



Uma higiene íntima diária e a prática de sexo protegido são 

medidas importantes para um bom funcionamento do sistema 

reprodutor.  




