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Ovários
• Formato de amêndoas
• Glândulas reprodutivas

– Produzem hormônios

• Produção e manutenção dos 
ovócitos

Estrógeno e Progesterona

Características sexuais 
secundárias

Regulação da 
gestação



Ciclos Sexuais / Ciclos Estrais

• Inicia-se na puberdade
– Aumento na secreção de 

gondotrofinas

• Preparam o sistema 
reprodutivo para a 
gravidez

Hipotálamo

Adeno-hipófise

Ovários

Útero

Tuba uterina
vagina

Gll. mamárias



Ciclos Sexuais / Ciclos Estrais

• GnRH – hormônio liberador de 
gonadotrofina (gonadotropin-
releasing hormone)

• FSH – hormônio folículo 
estimulante (follicle-stimulating
hormone) → desenvolvimento dos 
folículos ovarianos e produção de 
estrógeno pelas células foliculares

• LH – hormônio luteinizante 
(luteinizing hormone) → 
“disparador” da ovulação – libera 
ovócito secundário- estimula corpo 
lúteo a produzir progesterona

Hipotálamo

Adeno-hipófise
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Alta produção de FSH  →  Desenvolvimento dos folículos → início da produção de estrógeno

Conforme aumenta a produção de estrógeno → diminui a secreção de FSH



LH

LH

P4

P4



Ciclo Ovariano
Mudanças cíclicas ovarianas → FSH e LH (desenvolvimento 
dos folículos, ovulação, formação de corpo lúteo)

FSH → crescimento dos folículos (15-20 espécie humana)
LH → ovulação

Demais folículos → degeneração / atresia 

Primatas, bovinos, eqüinos                         ovulação única
Caninos, roedores, suínos, felinos              ovulação múltipla



Desenvolvimento folicular 

FSH

Folículos em desenvolvimento (granulosa)

ESTROGÊNIO



Ovulação/Ovocitação/Oocitação



Ovulação
•Metade do ciclo (+ 14 dias, num 
ciclo menstrual de 28 dias em 
primatas)

•Surto de Crescimento (FSH e LH)
Estágios finais de maturação

• [↑] estrogênio → pico LH

•[↑LH ] → Ovócito I completa 
meiose I e inicia meiose II, 
parando em metáfase II

• Ovulação



Ovulação

♦ Colagenases → destacamento do 
ovócito

♦Prostaglandinas → suprimento 
sanguíneo

♦Pressão intra-folicular

Ovócito secundário envolvido pela zona
pelúcida e células foliculares (corona
radiata)

Ovulação





Hormônios e Ovulação





LHCélulas da granulosa e da 
teca folicular CORPO LÚTEO

PROGESTERONA e Estrógeno

luteinização

GESTAÇÃO
Corpo lúteo é substituido 

pela placenta em 
determinado estágio da 

gestação – Primatas 
(HCG), equínos, 

ruminantes e  ovinos

Em outros animais domésticos, a 
atividade secretória contínua do 

corpo lúteo é OBRIGATÓRIA 
durante toda a gestação

Placenta NÃO produz/secreta  
progesterona

Corpo lúteo resistente a 
efeitos luteolíticos





Corpo Lúteo
Ovócito NÃO fertilizado→ Corpo lúteo involui e degenera 

Corpo albicans / corpo branco (cicatriz 
branca no ovário)

Os ciclos ovarianos persistem por toda a vida 
reprodutiva (exceto durante a prenhez)

MENOPAUSA / ANESTRO → suspensão 
permanente da liberação de gametas (ovócitos)



Ciclo Menstrual/Estral

Endométrio = espelho do ciclo ovariano



Ciclo Menstrual/Estral

Fase Menstrual
Fase Proliferativa 
Fase Lútea

A
B
C
D Fase Isquêmica

Duração do Ciclo
A B C D A

Ovulação



Ciclo Menstrual
• As mudanças nos níveis de estrogênio e progesterona são 

responsáveis pelas mudanças que ocorrem no útero, mais 
especificamente no endométrio (camada funcional)

• Embora haja a divisão entre as fases, deve-se lembrar que 
este é um processo contínuo, onde a passagem de uma fase 
para outra, ocorre de modo gradual

o Fase Menstrual
o Fase Proliferativa
o Fase Lútea
o Fase Isquêmica

o Fase de Gravidez



Ciclo Menstrual

• Fase Menstrual
Camada funcional do endométrio desintegra-se e é expelida 
(descamação) → menstruação

Sangramento mensal (4 a 5 dias)

Sangue com fragmento tecido
Após a menstruação → endométrio 
delgado



Ciclo Menstrual
• Fase Proliferativa

Folicular ou estrogênica
Controlada por ESTROGÊNIO
Final da menstruação até a ovulação
Fase de reparo e proliferação

Aumento na espessura (2 a 3x)
Aumento de glândulas – no número e comprimento



Ciclo Menstrual/Estral

• Fase Lútea
Secretora, progestacional
Formação, crescimento e funcionamento do corpo lúteo

Secreção de material rico em glicogênio → epitélio glandular sob 
influência de progesterona

Espessamento do endométrio

Desenvolvimento da rede de irrigação sanguínea



Ciclo Menstrual/Estral
• Durante a fase lútea

Fertilização
NÃO

•Degeneração de corpo lúteo

•Queda nos níveis de estrogênio 
e progesterona

•Endométrio entra na fase 
isquêmica

•Menstruação



Ciclo Menstrual/Estral

• Fase Isquêmica
Ovócito não fertilizado
Redução do suprimento sanguíneo = Isquêmia
Degeneração de corpo lúteo = Decréscimo de hormônios
Parada de secreção glandular
Retração endometrial

Necrose isquêmica (morte) dos tecidos superficiais
Ruptura de vasos
Sangramento para luz uterina e através da vagina









Gonadotrofinas
circulantes

Menstruação Fase proliferativa Fase secretora Menstruação

ProgesteronaEstrógeno

Ovulação

Progesterona

Dias

Folículo em
desenvolvimento

Folículo
maduro

Estrógeno

Corpo lúteo Corpo lúteo em 
regressão

Ciclo
ovariano

Hormônios
gonadais
circulantes

Ciclo
uterino
(menstrual)

Dias

Ciclo não-gravídico



Menopausa / Anestro
↓ função ovariana

Ausência de 
gametas

↓ níveis de estrogênio

↑ secreção de gonadotrofinas

Perda do mecanismo de retroalimentação negativa



Ciclo Estral

HUMANOS (e primatas) OUTROS MAMÍFEROS

Menstruação Diestro

Fase proliferativa (estrogênica) Proestro

Ovulação Estro

Fase secretória (progestacional) Metaestro



Ciclos Estrais
Ciclo estral, cio e ovulação em animais domésticos

Duração do ciclo 
estral (dias)

Duração do cio 
(horas)

Ovelha

Cabra

Porca

Vaca

Égua

16-17

21

19-20

21-22

19-25

24-36
32-40

20-35

48-72

18-19

4-8 
dias



Ciclos Estrais
Ovulação Ovulação

OvulaçãoOvulação

menstruação menstruação

cio cio

Ciclo Menstrual

Ciclo Estral

*Cobertura = limitada pela duração do cio (ovulação)



Animal Tipo de ciclo Duração do ciclo

Vaca Estral 21 dias

Égua Estral 21 dias

Ovelha Estral 17 dias

Cabra Estral 21 dias

Porca Estral 21 dias

Cadela Estral 16 a 56 semanas

Gata Estral 2 a 3 semanas

Chimpanzé Menstrual 35 dias

Camundonga e Rata Estral 4 a 5 dias

Macaca Rhesus Menstrual 28 dias

Mulher Menstrual 28 dias


