
Sistema Reprodutor Feminino 
 

O Sistema Reprodutor Feminino ou Aparelho Reprodutor Feminino é o sistema responsável 

pela reprodução humana. 

Ele cumpre diversos papéis importantes: 

• produz os gametas femininos (óvulos); 

• fornece um local apropriado para a ocorrência da fecundação; 

• permite a implantação de embrião; 

• oferece ao embrião condições para seu desenvolvimento; 

• executa atividade motora suficiente para expelir o novo ser quando ele completa sua formação. 

Anatomia do Sistema Reprodutor Feminino 

 
O sistema reprodutor feminino é formado pelos seguintes órgãos: ovários, tubas uterinas, útero e vagina. 

Ovários 
Os ovários são dois órgãos de forma oval que medem de 3 a 4 cm de comprimento. Neles são produzidas as 

células sexuais femininas, os óvulos. 

Assim, durante a fase fértil da mulher, aproximadamente uma vez por mês, um dos ovários lança um óvulo 

na tuba uterina: é a chamada ovulação. 

Tubas Uterinas 
Tubas uterinas são dois tubos, com aproximadamente 10 cm de comprimento, que unem os ovários ao útero. 

A partir disso, o óvulo amadurecido sai do ovário e penetra na tuba. 

Se o óvulo for fecundado por um espermatozoide, forma-se uma célula-ovo ou zigoto, que se encaminha 

para o útero, local onde se fixa e desenvolve, originando um novo ser. 

Útero 
O útero é um órgão muscular oco de grande elasticidade, do tamanho e forma semelhante a uma pera. Na 

gravidez ele se expande, acomodando o embrião que se desenvolve até o nascimento. A mucosa uterina é 

chamada de endométrio. 

Vagina 
A vagina é um canal que faz a comunicação do útero com o meio excretor. Suas paredes são franjadas e com 

glândulas secretoras de muco. 

 

https://www.todamateria.com.br/espermatozoide/
https://www.todamateria.com.br/utero/


Menstruação 
A menstruação representa o início da vida fértil de uma mulher, isto é, o período em que a mulher atinge sua 

maturidade e já pode engravidar. 

Corresponde, portanto, à eliminação pelo corpo feminino do material resultante da descamação da mucosa 

uterina e do sangue resultante do rompimento dos vasos sanguíneos do endométrio. Ela ocorre quando não 

há fecundação do óvulo. 

Ciclo Menstrual 
O ciclo menstrual é o período entre o início de uma menstruação e outra. Esse período dura, em média, 28 

dias, mas pode ser mais curto ou mais longo. 

Para se calcular o dia da ovulão, basta subtrair a duração do ciclo de 14. Sendo assim uma mulher com ciclo 

regular de 28 dias irá ovular no 14º dia. 

A primeira menstruação chama-se “menarca” e na maioria das vezes, ocorre entre os 12 e os 13 anos. Por 

volta dos 50 anos, fase é chamada de "menopausa", o óvulos se esgotam e cessam as menstruações e a 

fertilidade da mulher. 

 

HOMÔNIOS PRINCIPAIS: 

 

- ESTROGÊNIO 

- PROGESTERONA 

- GONADOTROFINA CORIÔNICA  

 

 

https://www.todamateria.com.br/sistema-reprodutor-feminino/ 
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