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Queridos	  alunos,	  os	  textos	  abaixo	  foram	  produzidos	  pelos	  diversos	  grupos	  dos	  nonos	  
anos.	  Aproveitem	  os	  conteúdos	  e	  bom	  estudo.	  

TEMA	  1:	  Sistema	  Reprodutor	  
Feminino	  e	  Ciclo	  Menstrual	  

Principais	  Órgãos,	  Funções	  e	  Posição	  
Os principais órgãos do sistema reprodutor 
feminino são ovários, tubas uterinas (trompas de 
falópio), útero e vagina.	  
Os ovários são responsáveis pela produção dos 
óvulos, gametas femininos que junto com o 
esperma se fecundam em um zigoto resultando 
no processo de gravidez. 
A tuba uterina, ou trompas de falópio, tem a 
função de transportar o óvulo do ovário ao útero 
e também é o local onde o espermatozoide 
fertiliza o óvulo. 
No útero o óvulo que foi fertilizado se fixará e 
nele ocorrerá toda a gestação.  
A vagina é o órgão que recebe o pênis no ato 
sexual, é por onde ocorre a saída do feto no parto 
normal e também é por onde a menstruação é 
eliminada. 
 

Ciclo Menstrual: Duração Média, Ovulação, 
Menstruação 
A duração média do período em que há ou não há 
infertilidade na mulher é de 28 dias, sendo do 1º ao 7º 

a época da menstruação então esta estéril, do 8º 
ao 19º a mulher pode ter filhos, ou seja, esta fértil 
e do 20º ao 28º a mulher esta infértil novamente 
porque o prazo de validade dos óvulos já passou e 
ela vai menstruar. 
Por volta do décimo quarto dia do ciclo menstrual 
ocorre o processo da ovulação em que o folículo 
ovariano maduro, que é a camada protetora do 
óvulo, rompe e libera o gameta feminino (óvulo). 
Este processo é controlado pelo hipotálamo e 
através da liberação de hormônios.	  
Do primeiro ao sétimo dia do ciclo ocorre a 
menstruação que é a descamação das paredes do 
útero, quando não há a presença de um feto o 

útero o útero que estava preparado se renova. É como se fosse um berço que foi 

Posição	  dos	  principais	  órgãos	  do	  sistema	  
reprodutor	  feminino	  

http://www.todabiologia.com/anatomia/sistema_repr
odutor_feminino.htm	  



arrumado para receber um bebê, mas já que não foi colocada nenhuma criança lá ele 
se joga fora. 

TPM 
TPM (Tensão Pré-menstrual) é o período em que a mulher esta de mau humor e 
sensível. Ela sente dores e cólicas, em fim, não é um bom período para a mulher e 
nem para quem fica perto dela. 
Não se sabe qual a causa da TPM, mas alguns fatores podem contribuir como 
mudanças químicas no cérebro, mudanças cíclicas dos níveis hormonais. Além de 
outros sintomas físicos ou emocionais, como:  

• Tensão	  e	  ansiedade	  
• Depressão	  
• Choro	  fácil	  
• Alterações	   de	   humor,	   impulsividade,	  

irritabilidade,	  raiva	  
• Agressividade	  
• Alterações	   no	   apetite,	   compulsão	   por	  

certos	  alimentos	  
• Insônia	  ou	  sonolência	  
• Recolhimento	  social,	  reclusão	  
• Dificuldade	  de	  concentração	  
• Diminuição	  do	  desejo	  sexual	  
• Dores	  musculares	  e	  nas	  articulações	  
• Dor	  de	  cabeça	  
• Fadiga	  
• Ganho	  de	  peso	  por	  retenção	  de	  líquidos	  
• Aumento	  da	  circunferência	  abdominal	  
• Sensibilidade	  aumentada	  nos	  seios	  
• Aparecimento	  de	  acne	  por	  oleosidade	  excessiva	  na	  pele	  
• Defluxo	  ou	  diarreia	  
• Edema	  nas	  mãos	  e	  nos	  pés	  

	  
Controle Hormonal 
Na primeira fase do ciclo menstrual (dia 0 a 14 – ver gráfico), a hipófise secreta o 
hormônio folículo estimulante 
(FSH), que, como o nome já 
diz, irá estimular o 
desenvolvimento de folículos 
ovarianos. Por sua vez, os 
folículos produzem o 
estrógeno, que estimula o 
crescimento das células da 
parede interna do útero, o 
endométrio, que se torna mais 
espesso e vascularizado. 
Essas mudanças preparam o 
útero para o caso da implantação de 
um embrião, ou seja, de uma gravidez. 

Mulher	  na	  TPM	  

http://mundohoje.com.br/tpm-‐o-‐que-‐e-‐o-‐que-‐fazer-‐
para-‐ameniz-‐la.html	  
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A alta concentração de estrógeno na circulação sanguínea inibe a produção de FSH 
pela hipófise, num processo conhecido como feedback negativo. A queda nos níveis 
de FSH desestimula os folículos, provocando uma redução na produção de estrógeno. 

A partir da segunda metade da primeira fase (7 a 14 dias) a hipófise passa a secretar 
o hormônio luteinizante (LH), que induz o rompimento do folículo ovariano com pico de 
concentração justamente no período de ovulação. O LH leva ao desenvolvimento do 
corpo lúteo. O corpo lúteo produz a progesterona, que irá auxiliar na manutenção do 
endométrio até o final do ciclo menstrual. A alta concentração de progesterona na 
circulação sanguínea inibe, por feedback negativo, a produção de LH pela hipófise. 
A queda nos níveis de estrogênio e progesterona faz com que as células endometriais 
se desprendam da parede uterina. Estas células são expulsas do corpo, através do 
canal vaginal, causando o sangramento característico da menstruação.  

Formação dos óvulos 
A ovulogênese (processo a formação de 
óvulos) se inicia antes do nascimento da 
mulher, por volta do terceiro mês de sua 
vida intrauterina (dentro do útero), as 
células chamadas ovogônias se multiplicam 
por mitose para formar mais ovogônias e no 
terceiro mês de vida elas param de se 
multiplicar.  
Durante o crescimento da menina essas 
ovogônias crescem para iniciar o processo 
de meiose. Então elas passam a ser 
chamadas de ovócitos primários até serem 
estimuladas pelo hormônio folículo-
estimulante (FSH).  
Os ovócitos primários são envolvidos por células foliculares que forma um folículo 
ovariano. Cada mulher possui cerca de quinhentos mil folículos ovarianos ao nascer, 
mas metade deles se degenera antes da puberdade.  
Na puberdade começará o período de maturação dos ovócitos, a cada vinte e oito dias 
os folículos são estimulados a se desenvolver, mas normalmente apenas um deles 
completa esse processo acumulando líquido e crescendo, formando uma saliência na 
superfície do ovário. 
O ovócito continua o processo de meiose até a fase de metáfase II, quando o folículo 
se rompe libertando o óvulo, isso é chamado de ovulação. 
	  

 

 

 



TEMA 2: Sistema reprodutor masculino 
O	  sistema	  reprodutor	  masculino	  é	  formado	  pelos	  seguintes	  órgãos:	  

Testículos:	   são	   as	   gônadas	   masculinas.	   Cada	   testículo	   é	   composto	   por	   um	   emaranhado	   de	  
tubos,	  os	  ductos	  seminíferos	  Esses	  ductos	  são	  formados	  pelas	  células	  de	  Sértoli	  (que	  fornecem	  
energia	   )	   e	   pelo	   epitélio	   germinativo,	   onde	  
ocorrerá	   a	   formação	   dos	   espermatozóides.	   Em	  
meio	   aos	   ductos	   seminíferos,	   as	   células	  
intersticiais	   ou	   de	   Leydig	   (nomenclatura	   antiga)	  
produzem	  	   os	   hormônios	   sexuais	   masculinos,	  
sobretudo	   a	   testosterona,	   responsáveis	   pelo	  
desenvolvimento	  dos	  órgãos	  genitais	  masculinos	  e	  
dos	   caracteres	   sexuais	   secundários	   (barba,	  
aumento	   dos	   músculos,	   voz	   mais	   grossa,	   pelos	  
pelo	  corpo).	  	  

Epidídimos:	   são	   dois	   tubos	   enovelados	   que	  
partem	   dos	   testículos,	   onde	   os	   espermatozóides	  
são	  armazenados.	  

Canais	  deferentes:	  são	  dois	  tubos	  que	  partem	  dos	  
testículos,	   circundam	  a	  bexiga	  urinária	  e	  unem-‐se	  
ao	   ducto	   ejaculatório,	   onde	   desembocam	   as	  
vesículas	  seminais.	  	  

Vesículas	   seminais:	  	   responsáveis	   pela	   produção	  
de	   um	   líquido,	   que	   será	   liberado	   no	   ducto	  
ejaculatório	   que,	   juntamente	   com	   o	   líquido	  
prostático	   e	   espermatozoides,	   entrarão	   na	  
composição	   do	   sêmen.	   O	   líquido	   das	   vesículas	  
seminais	   age	   como	   fonte	   de	   energia	   para	   os	  
espermatozoides.	  

Próstata:	  	   glândula	   localizada	   abaixo	   da	   bexiga	   urinária.	   Secreta	   substâncias	   alcalinas	   que	  
neutralizam	  a	  acidez	  da	  urina	  e	  	  ativa	  os	  espermatozoides.	  	  

Glândulas	  Bulbo	  Uretrais	  ou	  de	  Cowper:	  sua	  secreção	  transparente	  é	  lançada	  dentro	  da	  uretra	  
para	   limpá-‐la	   e	   preparar	   a	   passagem	   dos	   espermatozoides.	   Também	   tem	   função	   na	  
lubrificação	  do	  pênis	  durante	  o	  ato	  sexual.	  

Pênis:	  é	  considerado	  o	  principal	  órgão	  do	  aparelho	  sexual	  masculino,	  sendo	  formado	  por	  dois	  
tipos	  de	  tecidos	  cilíndricos:	  dois	  corpos	  cavernosos	  e	  um	  corpo	  esponjoso	  (envolve	  e	  protege	  a	  
uretra).	   Na	   extremidade	   do	   pênis	   encontra-‐se	   a	   glande	   -‐	   cabeça	   do	   pênis,	   onde	   podemos	  
visualizar	   a	   abertura	   da	   uretra.	   Com	   a	   manipulação	   da	   pele	   que	   a	   envolve	   -‐	   o	   prepúcio	   -‐	  
acompanhado	   de	   estímulo	   erótico,	   ocorre	   a	   inundação	   dos	   corpos	   cavernosos	   e	   esponjoso,	  



com	   sangue,	   tornando-‐se	   rijo,	   com	   considerável	   aumento	   do	   tamanho	   (ereção).	   O	   prepúcio	  
deve	   ser	   puxado	   e	   higienizado	   a	   fim	   de	   se	   retirar	   dele	   o	   esmegma	   (uma	   secreção	   sebácea	  
espessa	   e	   esbranquiçada,	   com	   forte	   odor,	   que	   consiste	   principalmente	   em	   células	   epiteliais	  
descamadas	   que	   se	   acumulam	   debaixo	   do	   prepúcio).	   Quando	   a	   glande	   não	   consegue	   ser	  
exposta	  devido	  ao	  estreitamento	  do	  prepúcio,	  diz-‐se	  que	  a	  pessoa	  tem	  fimose.	  	  

A	  uretra	  é	  comumente	  um	  canal	  destinado	  para	  a	  urina,	  mas	  os	  músculos	  na	  entrada	  da	  bexiga	  
se	   contraem	   durante	   a	   ereção	   para	   que	   nenhuma	   urina	   entre	   no	   sêmen	   e	   nenhum	   sêmen	  
entre	  na	  bexiga.	  Todos	  os	  espermatozóides	  não	  ejaculados	  são	  reabsorvidos	  pelo	  corpo	  dentro	  
de	  algum	  tempo.	  

Saco	  Escrotal	  ou	  Bolsa	  Escrotal	  ou	  Escroto:	  Um	  espermatozóide	  leva	  cerca	  de	  70	  dias	  para	  ser	  
produzido.	  Eles	  não	  podem	  se	  desenvolver	  adequadamente	  na	  temperatura	  normal	  do	  corpo	  
(36,5°C).	  Assim,	  os	  testículos	  se	  localizam	  na	  parte	  externa	  do	  corpo,	  dentro	  da	  bolsa	  escrotal,	  
que	   tem	   a	   função	   de	   termorregulação	   (aproximam	   ou	   afastam	   os	   testículos	   do	   corpo),	  
mantendo-‐os	  a	  uma	  temperatura	  geralmente	  em	  torno	  de	  1	  a	  3	  °C	  abaixo	  da	  corporal.	  	  

NOTA:	  espermatozoides	  e	  esperma	  ou	  sêmen	  não	  são	  sinônimos!	  	  
	  

Espermatogênese	  

A	  espermatogênese	   é	   um	  processo	   no	   qual	   ocorre	   a	   formação	   dos	   gametas	  masculinos,	   ou	  
seja,	   os	   espermatozoides.	   Esse	   processo	   ocorre	  
nos	  testículos,	  da	  puberdade	  até	  o	  fim	  da	  vida	  do	  
indivíduo.	  

Nos	   tubos	   seminíferos,	   há	   espermatogônias	  
(2n)que	  se	  multiplicam	  por	  meio	  de	  mitoses	  até	  a	  
adolescência,	   período	   no	   qual	   passam	   a	   se	  
multiplicar	   com	   maior	   intensidade.	   Depois	   da	  
multiplicação,	   ocorre	   a	   fase	   de	   crescimento,	   em	  
que	   algumas	   espermatogônias	   crescem	   e	  
duplicam	   seus	   cromossomos,	   transformando-‐se	  
em	   espermatócitos	   primários	   (2n),	   também	  

chamados	  de	  espermatócitos	  I.	  Os	  espermatócitos	  primários	  sofrerão	  meiose,	  dando	  origem	  a	  
duas	   células	   haploides	   chamadas	   de	   espermatócitos	  
secundários	  (n)	  ou	  espermatócitos	  II,	  que	  sofrerão	  outra	  
meiose,	   originando	   quatro	   células	   haploides,	   chamadas	  
de	  espermátides.	  As	  duas	  meioses	  que	  os	  espermatócitos	  
sofrem	  representam	  a	  fase	  de	  maturação.	  

À	   próxima	   fase	   damos	   o	   nome	   de	   especiação	   e	   nela	   as	  
espermátides	   começam	   a	   se	   transformar	   em	  
espermatozoides.	   Nessa	   fase,	   as	   espermátides	   perdem	  



praticamente	  todo	  o	  citoplasma	  e	  começam	  um	  processo	  em	  que	  desenvolverão,	  a	  partir	  do	  
centríolo,	  um	  flagelo.	  

	  Controle	  hormonal	  	  

Os	   testículos	   da	   criança	   permanecem	   inativos	   até	   que	   são	   estimulados	   entre	   10	   e	   14	   anos	  
pelos	  hormônios	  gonadotróficos	  da	  glândula	  hipófise.	  	  

O	  hipotálamo	  libera	  FATORES	  LIBERADORES	  DOS	  HORMÔNIOS	  GONADOTRÓFICOS	  que	  fazem	  a	  
hipófise	   liberar	   FSH	   (hormônio	   folículo	   estimulante)	   e	   LH	   (hormônio	   luteinizante).	   O	   FSH	  
estimula	   a	   espermatogênese	   pelas	   células	   dos	   túbulos	   seminiferous	   e	   o	   LH	   estimula	   a	  
produção	  de	   testosterona	  pelas	   células	   intersticiais	  dos	   testículos,	   também	  as	   características	  
sexuais	   secundárias,	   elevação	   do	   desejo	   sexual.	   A	   testosterona	   faz	   com	   que	   os	   testículos	  
cresçam.	   Ela	   deve	   estar	   presente,	   também,	   junto	   com	   o	   folículo	   estimulante,	   antes	   que	   a	  
espermatogênese	  se	  complete.	  

TESTOSTERONA	  –	  principal	  hormônio	  masculino	  

Depois	  que	  um	   feto	   começa	  a	   se	  desenvolver	  no	  útero	  materno,	   seus	   testículos	   começam	  a	  
secretar	  testosterona,	  quando	  tem	  poucas	  semanas	  de	  vida	  apenas.	  Essa	  testosterona,	  então,	  
auxilia	   o	   feto	   a	   desenvolver	   órgãos	   sexuais	   masculinos	   e	   características	   secundárias	  
masculinas.	   Isto	  é,	  acelera	  a	   formação	  do	  pênis,	  da	  bolsa	  escrotal,	  da	  próstata,	  das	  vesículas	  
seminais,	  dos	  ductos	  deferentes	  e	  dos	  outros	  órgãos	  sexuais	  masculinos.	  	  

Na	   puberdade,	   o	   reaparecimento	   da	   secreção	   de	   testosterona	   induz	   os	   órgãos	   sexuais	  
masculinos	  a	  retomar	  o	  crescimento.	  Os	  testículos,	  a	  bolsa	  escrotal	  e	  o	  pênis	  crescem,	  então,	  
aproximadamente	  mais	  10	  vezes.	  

Além	   dos	   efeitos	   sobre	   os	   órgãos	  
genitais,	   a	   testosterona	   exerce	  
outros	   efeitos	   gerais	   por	   todo	   o	  
organismo	   para	   dar	   ao	   homem	  
adulto	   suas	   características	  
distintivas.	   Faz	   com	   que	   os	   pêlos	  
cresçam	   na	   face,	   ao	   longo	   da	   linha	  
média	   do	   abdome,	   no	   púbis	   e	   no	  
tórax.	   Estimula	   o	   crescimento	   da	  
laringe,	   de	   maneira	   que	   o	   homem,	  
após	   a	   puberdade	   fica	   com	   a	   voz	  
mais	  grave.	  Estimula	  um	  aumento	  na	  deposição	  de	  proteína	  nos	  músculos,	  pele,	  ossos	  e	  em	  
outras	  partes	  do	  corpo,	  de	  maneira	  que	  o	  adolescente	  do	  sexo	  masculino	  se	  torna	  geralmente	  
maior	  e	  mais	  musculoso	  do	  que	  a	  mulher,	  nessa	  fase.	  

	  



Tema 3: DSTs 

DSTs	   são	   doenças	   sexualmente	   transmissíveis	   em	   geral	   elas	   podem	   ser	   transmitidas	  
através	  da	  relação	  sexual,	  do	  sangue	  contaminado,	  de	  objetos	  pessoais	  e	  da	  mãe	  para	  o	  feto.	  
Há	  tratamento	  para	  todas	  apesar	  de	  algumas	  não	  ter	  cura.	  O	  diagnóstico	  é	  difícil	  já	  que	  podem	  
facilmente	  ser	  confundidas	  com	  outro	  tipo	  de	  doenças	  menos	  graves	  e	  podem	  ser	  prevenidas	  
com	  uso	  de	  preservativo. 

Alguns	  exemplos	  são: 

 

 

 

TRATAMENTO: Para o tratamento é 
usado a penicilina, que é um antibiótico usual 
para curar infecções capazes de matar rápido, 
caso o paciente seja alérgico a esse 
medicamento é receitado outras antibióticos. 

PREVENÇÃO: usar preservativo, fazer 
o pré-natal, lavar bem as mãos e etc. 

 

 

 

DIAGNÓSTICO: As verrugas genitais podem ser 
diagnosticadas pelos exames urológico (pênis), 
ginecológico (vulva) e dermatológico (pele). Já o 
diagnóstico subclínico das lesões precursoras do câncer 
do colo do útero é feito através do exame preventivo de 
Papanicolau. O diagnóstico é confirmado através de 
exames laboratoriais de diagnóstico molecular. 

PREVENÇÃO: O uso de preservativo que diminui a 
possibilidade de transmissão na relação sexual (apesar 
de não evitá-la totalmente), a vacinação, a consulta 
regular ao ginecologista, evitar o parto normal... 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Tratamento:	   Ela	   é	   tratada	   a	   partir	   de	   remédios	   via	  
oral	  ou	  injeções	  	  
Diagnóstico:	  Normalmente, o médico realiza um 
exame clínico baseado no histórico do paciente 
e observa alguns sinais como corrimento 
vaginal, presença de secreções semelhante a 
pus e dor ao urinar. O médico pode solicitar um 
exame de urina para identificar se a bactéria 
está instalada na uretra. Ademais, exames 
complementares para outras DSTs podem ser 
requeridos pelo médico, uma vez que a 
presença de gonorreia aumenta o risco de se 
contrair outras doenças.  
A prevenção é feita por meio de preservativos, 
pré-natal e evitar compartilhar objetos íntimos.	  	  

 

 A candidíase é uma doença que aparece quando há um 
desequilíbrio na flora vaginal em momentos de alteração da 

imunidade (stress, doenças) ou por alterações do meio-ambiente (como uso de substâncias 
que alteram o pH vaginal). Pelo seu fungo viver “em paz” com o nosso corpo e só em 
momentos de uma grande multiplicação originar a candidíase, ela já, praticamente, não é mais 
considerada uma DST. 

Um dos sintomas da candidíase é ter corrimentos e pus sem cheiro. Em pessoas 
saudáveis a maioria dos médicos consegue diagnosticar uma candidíase sem a necessidade 
de testes de laboratório. A única forma definitiva de diagnosticar uma candidíase vaginal é 
completando um exame ginecológico. Em pessoas com um sistema imunitário enfraquecido as 
infecções de candidíase oral, vaginal ou da pele podem ser diagnosticadas visualmente.  

A transmissão do fungo se dá pelo contato com secreções da boca, pele e vagina e 
dejetos de pessoas contaminadas ou da mãe para o bebê durante o parto. 

A maioria das infecções podem ser tratadas com medicamentos, com ou sem receita 
médica. O tratamento de uma infecção de candidíase dura cerca de uma semana a tratar. 
Fazer higienização genital adequada, usar roupa íntima de algodão, evitando produtos 
sintéticos e apertados (já que o quente e úmido é um ótimo lugar de proliferação) e usar 
preservativo são formas de preveni-la. 

 
 

A AIDS é uma doença que se da pelo 
vírus HIV. Ela pode demorar até dez 
anos para se manifestar, até que se 
de, o infectado pode transmitir para 
outros o vírus. A doença aparece 
quando o HIV começa a acabar com o 
nosso sistema imunitário e assim 
muitas doenças oportunistas podem 
aparecer.  

Os principais sintomas são: febre alta, 
diarreia constante, crescimento dos 
gânglios linfáticos, perda de peso e 
erupções na pele.  O diagnóstico da 

Candidíase 



infecção pelo HIV é feito por meio de testes, realizados a partir da coleta de uma amostra de 
sangue.  

Ainda não existe uma cura para a AIDS, nem uma vacina por o vírus sofrer muita mutação. 
Toda via, há medicamentos que fazem o controle e possibilitam maior longevidade e qualidade 
de vida para os soropositivos. Um dos mais famosos é o AZT que bloqueia a proteína que o 
vírus usa para fazer da célula uma hospedeira. Há pontos ruins nesses medicamentos já que 
oferecem efeitos colaterais significativos nos rins, fígado e sistema imunológico dos pacientes. 
Muitas pessoas estão parando de usar preservativos pensando que tudo bem se ele contrair o 
vírus os remédios irão acabar com ele, porém não é bem assim. 

Há um grande preconceito com quem tem a AIDS. Muitos não sabem como ela é e acreditam 
em mitos achando que ao beijar, tocar no suor ou na lágrima ou até mesmo ter um contato 
físico irá contrair o vírus e poderá morrer. Para fazer com que intendam mais e estimular a 
compaixão, a fraternidade, a compreensão e a tolerância com os soropositivos, foi 
transformado o dia primeiro de Dezembro no dia mundial de luta contra a AIDS, quando são 
feitas muitas propagandas levando o conhecimento para quem não sabe o que a doença 
significa.  

	  

 
TEMA 4: Contracepção 

 
Os métodos anticoncepcionais ou contraceptivos são diversos. Eles são utilizados para a 
contracepção da gravidez, ou seja, para prevenir uma gravidez indesejada. Para que eles 
deem efeitos é indispensável a sua correta utilização. Em alguns métodos é necessário o 
acompanhamento médico, podem ter efeitos colaterais...  
 
 

Métodos de barreira: 
 
Os métodos de barreira são métodos utilizados para a contracepção. Eles servem para a 
prevenção da gravidez, impedindo que o espermatozóide chegue ao óvulo, por isso o 
nome, eles barram o espermatozóide para não ocorrer a fecundação. 

 
Camisinha 
 

Existem dois tipos de camisinha, a feminina e a 
masculina.  A feminina é pouco utilizada hoje em dia, mais 
cara, difícil de encontrar e deve ser colocada bem antes do 
ato sexual, já a masculina pode ser colocada um pouco antes 
do sexo e se for mal colocada, pode formar bolhas e assim 
estourar com mais facilidade. Além de proteger contra a 
gravidez é o único método que protege também contra 
doenças sexualmente transmissíveis (DSTs). 
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Diafragma 
 

O diafragma protege contra a gravidez, se for 
utilizado corretamente. Ele impede a passagem dos 
espermatozoides cobrindo o colo do útero. É possível 
reutilizá-lo se lavado adequadamente, é composto de 
borracha ou, em outros casos de silicone. Deve ser posto 
quinze minutos antes do sexo e retirado de seis a oito horas 
depois do mesmo.  O médico deve analisar a vagina para 
indicar o tamanho apropriado. 

 
 

Esponja vaginal 
 

É uma pequena esponja que contem 
espermicidas como o nonoxynol-9, que imobiliza e 
mata o espermatozóide. Ela absorve o sêmen e não 
deixa que os espermatozóides entrem. Mas ela é 
importada, por isso cara, descartável e não muito 
utilizada. 
 

 
 

Métodos comportamentais. 
 

Nos métodos comportamentais se tem a identificação do período fértil da mulher 
que irá identificar o tempo de abstinência e também se tem a interrupção do ato sexual. 
Os tipos de métodos comportamentais são a tabelinha, o coito interrompido e o Billings. 
Esses métodos não são muito eficientes.  
 
Tabelinha 

Serve para calcular o dia em que a mulher 
vai ovular, pois assim não fazem atividades 
sexuais nesse período, diminuindo a chance de 
reprodução. Calcula-se assim: você faz o dia da 
menstruação, subtrai por quatorze, e no resultado 
você não deve fazer sexo quatro dias antes e 
quatro dias depois. 

Exemplo: Você menstrua dia 21, faz 21-
14= 7, do dia 3 ao dia 11 você não deve ter 
relações sexuais, para não ter o risco de 
engravidar. 
 
 
Coito interrompido	    
Baseia-se na retirada do pênis da vagina antes da ejaculação, o homem, quando o 
homem nota que vai ejacular, ele tira o pênis da vagina, fazendo com que os 
espermatozóides não sejam liberados e fecundados. E não é muito recomendável, pois o 
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ato sexual não ocorre por completo e não tem uma garantida que a ejaculação não terá 
penetrado.  
 
 
Billings 

Esse método funciona com a analise do muco cervical do colo uterino. Na época 
da ovulação o muco acaba ficando mais elástico e escorregadio, então o casal não deve 
fazer sexo durante esse período. 
 

Métodos hormonais 
 

São hormônios artificiais produzidos para a não ovulação da mulher. Eles 
funcionam com a inibição da produção nos ovários. Os seus efeitos colaterais vão desde 
sangramentos irregulares até um ligeiro ganho de peso. 
 
Contraceptivos Orais 

São conhecidos como pílulas. Deve começar a utilizá-lo no primeiro dia de 
menstruarão e, em alguns casos, tem que ser utilizadas por 21 dias seguidos. È 
necessário tomar a pílula sempre no mesmo horário. Além de prevenir a gravidez, a 
outros benefícios do seu uso tais como a regularização da menstruação, elas aliviam a 
tensão pré menstrual (TPM), reduzem as chances de se ter câncer de ovário e no útero, 
reduzem o risco de cólicas menstruais, diminuem o fluxo menstrual e levam a regressão 

de cistos de ovário. 
 São divididas em três grupos: 
Pílulas monofásicas em que se toma uma 
pílula por dia na mesma dosagem 
hormonal. 
Pílulas multifásicas na qual se toma uma 
pílula por dia mas em diferentes dosagens, 
de acordo com o ciclo menstrual de cada 
mulher. 
Pílulas de baixa dosagem que são 
conhecidas como mínipilulas. Essas 

causam pouco efeito colateral e contem apenas um hormônio, mas devem ser tomadas 
todos os dias.  
 
 
Contraceptivos injetáveis 

Eles são divididos em dois tipos os que injetamos mensalmente e os que são 
injetáveis trimestralmente. É de fácil utilização e tem boa qualidade.  

No caso dos injetáveis trimensalmente, a mulher só conseguira voltar a ser fértil 
de seis a dose meses após a sua interrupção. E nos injetáveis mensalmente ser tem uma 
rápida volta da fertilidade após a interrupção. 
 
Anel Vaginal 
 

São feitos de plásticos que contem 
hormônios, eles são colocados na parte superior do 
colo do útero e devem ser colocados na primeira 

www.mundoeducacao.com.br/sexualidade/pilula-‐
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semana da menstruação e deixados por três semanas, não atrapalha a relação sexual e é 
bem eficiente. Ele funciona liberando constantemente pequenas doses de hormônios que 
inibem a ovulação. A mulher faz uma pausa de sete dias e depois volta a reutilizar esse 
anel. 

 
Adesivos cutâneos (patch)	   
 

Não é difícil de utilizar, podem ser grudados nas 
nádegas, na parte superior externa do braço ou na parte 
superior do tronco. São utilizados na aplicação nos primeiros 
cinco dias do inicio da menstruarão e usados por três semanas 
seguidas com uma ótima eficácia. 
 
 
 
 
 

 
 
Contracepção de emergência 

Também pode ser chamado de pílula do dia seguinte que se baseia no uso de 
uma pílula após 72 horas da relação sexual e ainda tem que ser usada após 12 horas do 
primeiro uso. Ele só deve ser usado devido do esquecimento da pílula ou o fato da 
camisinha ter estourado ou em casos de estupro, porque os seus efeitos colaterais são, 
geralmente, intensos como dores abdominais, diarreia, acnes, distúrbio nos ciclos 
menstruais, etc. Hoje em dia os jovens estão utilizando muito esse método de forma 
irregular, o que não é recomendável. 

 
Dispositivo intra-uterino (DIU) 

Ele é implantado no útero da mulher e acaba fazendo com que os 
espermatozóides morram. Ele altera o formato do útero e da tuba uterina, fazendo com 
que se dificulte a fecundação, pode ser utilizado por cerca de cinco a dez anos. Há dois 
tipos de dispositivos os com cobre que são mais utilizados e os hormonais os quais tem 

uma maior eficácia, que alteram o muco 
do colo uterino, não deixando os 
espermatozóides chegarem ao útero. Os 
seus efeitos colaterais são uma maior 
intensidade na menstruarão e cólicas 
menstruais que se normalizam nos 
primeiros meses de uso. Tem que ser 
implantado pelo médico. 
 
 
 
 

Esterilização 
Existem dois tipos de esterilização a feminina e a masculina. A feminina se 

chama Laqueadura tubária em que se tem um corte nas trompas de falópio  impedindo o 
encontro dos gametas. Na masculina, chamada de vasectomia, se tem um procedimento 

www.thepatchbirthcontrol.org/	  
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ambulatorial com anestesia que consiste no corte dos ductos de cada lado dos testículos 
fazendo com que não se tenha a passagem do espermatozóide. Esses dois métodos são 
bastante eficientes. 
 

Curiosidades 
• Nem sempre o homem soube como ocorria a gravidez, depois de um tempo 

alguns mais interessados começaram a pesquisar e roubar respostas. Depois de 
descobrirem como a fecundação ocorre, criou-se a ideia de descobrir como 
impedir a gravidez, já que, nem todos a desejavam. Começaram então a criar 
métodos contraceptivos. 

• No Egito foi criado o método da camisinha, onde misturavam fezes de animais 
com uma pasta, sendo usado para barrar os espermatozóides. 

 
 

Tema 5: Desenvolvimento embrionário e 
células-tronco 
Fecundação ou Fertilização: 

O óvulo, célula reprodutora haploide feminina, é produzido no ovário, órgão 
pertencente ao sistema reprodutor feminino. 

O espermatozoide, célula reprodutora haploide masculina, e alguns líquidos 
produzidos pela próstata e vesículas seminais (bolsas que ficam entre o reto 
e a bexiga) formam um líquido chamado esperma ou sêmen.  

Encontro dos gametas 

É o encontro do óvulo com o espermatozoide formando a célula-ovo ou 
zigoto (célula diploide), que ocorre na tuba uterina. Quando ocorre a 
fecundação o espermatozoide atravessa a corona radiata, encontrando a 
zona pelúcida, do óvulo, e a atravessa. No momento, em que a membrana 
plasmática do espermatozoide se encontra com a membrana plasmática do 
óvulo, é o marco do inicio da fecundação, pois ocorreu o encontro do pró-
núcleo masculino com o pró-núcleo feminino.  

A célula ovo é a primeira célula do embrião que sofre mitose (divisões 
celulares) ao percorrer o caminho para o útero. Caso não haja fecundação o 
óvulo vai sair junto com o sangue, na menstruação. 

O zigoto é composto pelos cromossomos paternos e maternos (23 da mãe e 
23 do pai, no ser humano). 

Fases do Desenvolvimento: zigoto, embrião e feto e Nutrição do ser 
nas Diversas Fases 



A união dos gametas paterno e materno, células reprodutoras haploides, 
gera uma célula diploide esta chamada de zigoto que é a primeira célula do 
embrião e se alimenta com base numa reserva no próprio óvulo, isso 
explica o maior tamanho do óvulo em relação ao espermatozoide. 

Embrião é o zigoto em formação até 12º semana de gestação, este quando 
encontra o útero usa uma de suas camadas, uma membrana mucosa 
chamada de endométrio, que se encontra espessado por ação da 
progesterona, para alimentação. Quando o embrião se aloja no útero inicia-
se a produção do Cordão Umbilical. 

A partir da 12º semana o embrião passa a se chamar feto e faz a troca de 
nutrientes e oxigênio com a mãe por meio do cordão umbilical, que é 
formado por duas artérias e uma veia. Essa estrutura esta conectada a 
placenta, que contém o que é preciso para a troca (nutrientes e oxigênio) e 
protege o bebê de substâncias que possam o prejudicar (funciona como um 
filtro). Do outro lado o cordão se conecta ao umbigo do bebê. 

-> 1º mês: O embrião durante esses dias mede um milímetro, o sistema 
nervoso e o coração já começaram a ser formados, está imerso no líquido 
amniótico. 

-> 3º mês: O feto esta com seis centímetros faz alguns movimentos e os 
órgãos genitais já podem ser reconhecidos; sua pele é avermelhada e 
transparente e as mãos já apresentam dedos sem unhas. 

-> 6º mês: A formação dos brônquios e pulmões está ocorrendo, pelos 
finos começam a surgir no corpo do feto.  Em alguns casos, o nascimento 
do feto ocorre nesse momento e como os brônquios e os pulmões ainda não 
estão totalmente formados, o bebê precisa ficar em uma incubadora.   

-> 8º e 9º mês: o feto esta acabando sua formação, ganhando peso e já 
está pronto para nascer. 

Células-Tronco 

Conceito e Tipos 

As Células-tronco ou Estaminais não possuem uma função determinada; 
são capazes de se transformar em vários  tipos de tecido que formam o 
corpo humano. Existem dois tipos principais de células-tronco: 

Células-Tronco embrionárias, são retiradas de embriões (originados em 
clinicas de fertilização assistida e que não tem mais chance de serem 
implantados no útero materno – regra do Brasil). Essas células têm a 
capacidade de se transformar em qualquer tipo de célula do corpo humano. 
Espera-se, com as pesquisas, encontrar tratamentos e/ou cura de várias 
doenças como leucemia, mal de Parkinson, diabetes etc. 



Células - Tronco Adultas são encontradas no cordão umbilical, na medula 
óssea, na placenta e em outros tecidos do corpo humano. Elas já estão 
sendo utilizadas para tratamento e cura de doenças, tais como transplante 
de medula, formação de retina, pele etc. Diferentemente das células-tronco 
embrionárias, as adultas apresentam menor capacidade de transformação, 
em geral formam células relacionadas aos tecidos em que foram 
encontradas, por exemplo, células-tronco encontradas no cordão umbilical 
(consideradas adultas) dão origem a todos os tipos celulares do sangue, 
mas apenas a esses tipos. 

Questões éticas 

 Atualmente, existem algumas formas de gerar o nascimento de um 
bebê uma delas é a Reprodução Assistida por meio da fertilização in vitro, 
que ocorre fora do corpo da mãe, em que, o espermatozoide de um doador 
ou do próprio pai é fecundado no óvulo da mãe. Com isso, muitos embriões 
são produzidos, mas nem todos são implantados no útero da mulher, 
aqueles que não foram usados ficam congelados por no máximo 3 anos. 
Após esse período os embriões não podem mais ser implantados no útero 
de uma mulher e podem, com o consentimento da família ser descartado. 
Existe uma contradição nisto, pois hoje em dia no Brasil é proibido o aborto, 
mas embriões são usados para "satisfazer" o desejo de gerar filhos 
biológicos. Porém, após terminado o prazo de 3 anos será necessário 
escolher o destino deles: permanecer congelado (pagando-se caro para 
isso), ser descartado, ou fornecer material para pesquisas. A partir disso,  
percebemos que esse tipo de processo gera questões na sociedade, uma 
delas está relacionada justamente com as pesquisas que utilizam células–
tronco embrionárias. Alguns segmentos da sociedade, assim como várias 
religiões são contra essas pesquisas, pois consideram o embrião uma vida 
em formação, já que, acreditam que alterar ou sacrificar embriões humanos 
seria cometer um ato contra a vida. 

Parto Normal e Natural 

 O parto normal é realizado no Hospital, por médicos com anestesias e 
cortes para o nascimento do bebê, já o parto natural é realizado em casa 
acompanhado por uma equipe com parteiro e até médico, mas não é 
utilizada anestesia, nem incisões. 

Vantagens do Parto Normal 

 As vantagens do Parto Normal são: a recuperação rápida, sem dor 
após o parto, a mulher recebe alta antecipadamente e tranquilamente, a 
mãe e o bebê participam ativamente do nascimento e a lactação é 
favorecida. 

 



Desvantagens do Parto Normal 

 As desvantagens do Parto Normal são: dores na hora do parto, pode 
ocorrer danos a pelve, uretra e ânus. 

 

Parto Cesário 

 

Conceito 

 O Parto Cesário é realizado por meio de cirurgias com anestesias e 
com data marcada em sala cirúrgica. 

Vantagens do Parto Cesário 

 As vantagens do Parto Cesário são: é mais rápido a mulher não sente 
dor durante o parto, pois esta anestesiada, o parto é realizado no dia em 
que a gestante é internada. 

Desvantagens do Parto Cesário  

 As desvantagens do Parto Cesário são: a recuperação é lenta, após o 
parto a mulher sente dor, recebe alta depois da que realizou o parto 
normal, sente dor ao rir, chorar, espirrar, tossir, amamentar etc. (durante o 
processo de recuperação), a lactação é menos desfavorecida e sente dores 
no útero, pois está com cicatrizes. 

TEMA 6: Reprodução assistida  

O	  que	  é	  reprodução	  assistida?	  –	  níveis	  de	  intervenção	  

Reprodução	  assistida	  é	  uma	  intervenção	  médica	  para	  aumentar	  a	  capacidade	  de	  gerar	  filhos	  
ou	  dar	  capacidade	  de	  gerar	  filhos.	  

Inseminação	  artificial:	  É	  mais	  antigo	  e	  mais	  simples.	  É	  quando	  os	  espermatozoides	  são	  
selecionados	  e	  colocados	  artificialmente	  na	  vagina	  para	  a	  fecundação,	  ou	  seja,	  sem	  o	  ato	  
sexual,	  que	  seria	  o	  processo	  natural.	  Quando	  os	  gametas	  provêm	  do	  próprio	  casal,	  a	  
inseminação	  é	  chamada	  de	  HOMÓLOGA	  e	  quando	  um	  ou	  ambos	  os	  gametas	  são	  doados	  é	  
chamada	  de	  HETERÓLOGA.	  

Fertilização	  in	  vitro:	  É	  mais	  moderna	  e	  também	  é	  chamada	  de	  Bebê	  de	  Proveta.	  Ocorre	  pela	  
indução	  à	  ovulação,	  quando	  os	  oócitos	  são	  retirados	  e,	  colocados	  juntos	  aos	  espermatozoides,	  
ocorrem	  uma	  fecundação	  in	  vitro	  e	  então,	  quando	  o	  embrião	  foi	  formado,	  é	  transferido	  para	  o	  
útero.	  

Variações:	  -‐	  GIFT:	  transfere	  o	  gameta	  masculino	  e	  o	  feminino	  diretamente	  na	  tuba	  uterina	  da	  
mulher.	  



-‐	  TV-‐TEST:	  Transferência	  de	  um	  embrião	  já	  formado	  pelas	  tubas	  uterinas.	  

-‐	  ICSI:	  O	  espermatozoide	  é	  injetado	  diretamente	  no	  óvulo	  e	  então	  é	  transferido	  via	  vaginal.	  

-‐	  IAIU:	  Colocação,	  pela	  vagina,	  de	  espermatozoides	  já	  próximos	  da	  tuba	  uterina.	  

Outras	  formas	  de	  reprodução	  assistida	  são:	  doação	  de	  óvulos,	  sêmen	  e	  embriões;	  
congelamento	  de	  gametas	  e	  embriões,	  diagnóstico	  genético	  pré-‐	  implantatório	  (método	  antes	  
do	  nascimento	  que	  visa	  impedir	  a	  transferência	  de	  embriões	  portadores	  de	  doenças	  graves).	  

História:	  	  

1884	  -‐	  1ª	  Inseminação	  Assistida	  heteróloga	  (com	  esperma	  doado	  por	  um	  terceiro	  estranho	  ao	  
casal);	  

1890	  –	  Inseminação	  Artificial	  já	  era	  bastante	  utilizada;	  

1978	  –	  Êxito	  da	  fecundação	  in	  vitro	  com	  o	  nascimento	  do	  primeiro	  bebê	  de	  proveta	  do	  mundo,	  
na	  Inglaterra;	  As	  práticas	  biomédicas	  na	  área	  de	  reprodução	  assistida	  passaram	  a	  fazer	  parte	  
do	  cotidiano	  das	  pessoas	  e	  a	  população	  teve	  conhecimento	  dos	  grandes	  avanços	  biotécnicos	  
nesse	  campo,	  como	  o	  congelamento	  de	  espermas,	  embriões,	  as	  pratica	  heterólogas	  de	  
reprodução	  assistida,	  procriação	  artificial	  entre	  homossexuais,	  pessoas	  solteiras	  e	  pós-‐morte.	  

	  

Quando	  a	  fertilização	  in	  vitro	  é	  necessária?	  

-‐	  Mulheres:	  menopausa	  precoce;	  idade	  avançada;	  doenças	  autoimunes;	  quimioterapia	  ou	  
radioterapia;	  perda	  dos	  ovários	  por	  cirurgia,	  etc.	  

-‐	  Homens:	  quimioterapia	  ou	  radioterapia	  por	  causa	  de	  tumores	  pélvicos	  ou	  nos	  testículos;	  
traumas	  com	  os	  testículos	  (perda);	  problemas	  genéticos,	  etc.	  	  

Levam	  a	  problemas	  de	  infertilidade,	  que	  podem	  ser	  resolvidos	  tanto	  com	  fecundação	  in	  vitro	  
ou	  inseminação	  artificial.	  

A	  fecundação	  in	  vitro	  inicialmente,	  era	  utilizada	  para	  tratar	  problemas	  tubários	  (na	  tuba	  da	  
vagina).	  Agora,	  também	  pode	  ser	  usada	  por	  causa	  de:	  

-‐	  Obstrução	  tubária:	  Quando	  as	  trompas	  estão	  obstruídas,	  os	  óvulos	  são	  retirados	  do	  
organismo	  da	  mulher	  e	  colocados,	  junto	  aos	  espermatozoides,	  em	  um	  local	  que	  simula	  as	  
condições	  das	  trompas.	  

-‐	  Quando	  todas	  as	  técnicas	  de	  inseminação	  dentro	  do	  útero	  (IAIU,	  ICSI,	  etc.)	  já	  foram	  tentadas	  
e	  não	  funcionaram.	  

-‐	  Quando	  há	  um	  fator	  interferindo	  na	  fecundação.	  

-‐	  Fator	  masculino	  severo:	  Quando	  a	  contagem	  de	  espermatozoides	  está	  muito	  reduzida.	  Em	  
alguns	  casos,	  é	  tão	  pequena	  que	  é	  necessário	  recorrer	  a	  ICSI.	  



-‐	  Endometriose	  severa:	  Distúrbios	  fisiológicos	  e	  anatômicos	  no	  aparelho	  reprodutor	  feminino,	  
impossibilitando	  o	  encontro	  dos	  gametas	  para	  a	  formação	  de	  um	  embrião	  saudável.	  

	  	  

Doação	  e	  uso	  dos	  bancos	  de	  gametas	  

Doação	  e	  uso	  dos	  bancos	  de	  gametas	  

Doação	  de	  Gametas:	  Ocorre	  com	  os	  casais	  que	  não	  possuem	  gametas	  para	  a	  reprodução	  ou	  
que	  possuem	  alguma	  doença	  que	  pode	  passar	  para	  seu	  filho.	  	  

A	  doação	  é	  anônima,	  gratuita	  e	  voluntária,	  pois:	  

• Os	  doadores	  de	  gametas	  são	  desconhecidos	  pelos	  receptores	  (casal	  que	  
recebe	  os	  gametas);	  

• A	  doação	  pode	  ser	  feita	  de	  graça,	  ou	  seja,	  não	  é	  necessário	  pagar	  pelo	  
procedimento;	  

• O	  casal	  que	  decidirá	  se	  farão	  a	  reprodução	  através	  da	  doação	  de	  gametas.	  

Doadores:	  	  

-‐Homens:	  Para	  ser	  um	  doador,	  o	  homem	  deve	  ter	  no	  mínimo	  18	  anos	  e	  no	  máximo	  40	  anos	  	  
deve	  passar	  por	  vários	  requisitos	  para	  poder	  doar	  seus	  gametas	  masculinos,	  assim	  como	  
responder	  um	  questionário	  e	  fazer	  vários	  exames	  para	  verificar	  se	  possui	  alguma	  doença	  em	  
seus	  espermatozóides.	  

-‐Mulheres:	  Para	  ser	  uma	  doadora,	  a	  mulher	  deve	  ter	  no	  mínimo	  18	  anos	  e	  no	  máximo	  35	  ano.	  
Ela	  deverá	  passar	  pelos	  mesmos	  processos	  do	  homem.	  

Banco	  de	  Gametas:	  	  

• Banco	  de	  Gametas	  Masculinos	  (Espermatozóides	  ou	  Sêmen):	  Local	  de	  Doação	  de	  
Gametas	  Masculinos	  para	  as	  mulheres	  que	  não	  possuem	  um	  parceiro	  ou	  para	  os	  casais	  
na	  qual	  o	  homem	  é	  infértil	  ou	  possui	  alguma	  doença	  que	  pode	  passar	  para	  seu	  filho(a).	  	  

• Banco	  de	  Gametas	  Femininos	  (Óvulos	  ou	  Ovócitos):	  Local	  de	  Doação	  de	  Gametas	  
Femininos	  para	  os	  homens	  que	  não	  possuem	  uma	  parceira	  ou	  para	  os	  casais	  na	  qual	  o	  
a	  mulher	  é	  infértil	  ou	  possui	  alguma	  doença	  que	  passe	  para	  seu	  filho(a).	  	  

A	  mulher	  ou	  o	  casal	  pode	  escolher	  os	  gametas	  através	  das	  características	  que	  o	  doador	  possui,	  
como:	  cor	  dos	  olhos,	  da	  pele	  e	  dos	  cabelos,	  condições	  físicas,	  etc.	  	  

Procedimento	  (apenas	  para	  as	  mulheres):	  

• Para	  a	  doação,	  há	  a	  mulher	  doadora	  de	  óvulos	  e	  a	  mulher	  receptora.	  



• A	  doadora	  deverá	  tomar	  medicamentos	  para	  induzir	  a	  produção	  de	  óvulos.	  Já	  a	  
receptora	  terá	  que	  ter	  seu	  útero	  preparado	  para	  receber	  os	  embriões,	  pois	  não	  há	  
ovulação.	  

• Ao	  coletar	  os	  óvulos,	  	  metade	  deles	  formará	  os	  embriões	  junto	  com	  os	  
espermatozóides	  	  do	  marido	  da	  doadora.	  A	  outra	  metade	  formará	  os	  embriões	  junto	  
com	  os	  espermatozóides	  do	  marido	  da	  receptora.	  Assim,	  o	  nascimento	  da	  criança	  será	  
igual	  ao	  de	  um	  parto	  comum	  e,	  então,	  a	  receptora	  poderá	  amamentar	  seu	  filho	  
normalmente.	  

	  

Barriga	  de	  aluguel	  

O	  que	  é	  ?	  

- Acordo	  que	  consiste	  em	  uma	  mulher	  ‘’doar’’	  seu	  útero	  para	  gerar	  e	  dar	  a	  luz	  a	  uma	  
criança	  que	  vai	  ser	  criada	  por	  outra	  mulher;	  	  

- Conhecido	  também	  como	  maternidade	  por	  substituição;	  

- Recurso	  proibido	  no	  Brasil;	  

- Não	  pode	  ter	  dinheiro	  envolvido	  nisso;	  

- Grau	  de	  parentesco	  de	  1º	  ou	  2º	  grau	  entre	  as	  mulheres;	  mãe,	  avó,	  irmã..	  

Paternidade	  

O	  homem	  do	  casal	  pode	  autorizar	  ou	  não	  Inseminação	  Artificial	  Heteróloga.	  Mas	  se	  tal	  forma	  
de	  reprodução	  ocorrer	  sem	  a	  autorização	  dele,	  pode	  não	  reconhecer	  a	  criança	  como	  seu	  filho,	  
pois,	  os	  gametas	  (espermatozóides)	  utilizados	  não	  eram	  seus,	  mas	  de	  uma	  terceira	  pessoa.	  
Porém,	  se	  o	  homem	  autorizar,	  o	  filho	  será	  reconhecido	  como	  adotado	  devido	  a	  Inseminação	  
Artificial	  Heteróloga.	  

	  

Questões	  éticas	  

A	   esterilidade	   não	   atinge	   o	   ser	   humano	   somente	   em	   sua	   vida	   íntima,	  mas	   também	   em	   seu	  
convívio	  social	  e	  familiar.	  Portanto,	  é	  natural	  que	  a	  pessoa	  estéril	  busque	  outras	  maneiras	  de	  
ter	  filhos.	  
	  
Juridicamente,	  a	  reprodução	  assistida	  baseia-‐se	  em:	  	  
-‐	  A	  Declaração	  Universal	  dos	  Direitos	  do	  Homem	  –	  direito	  à	  igualdade	  e	  à	  dignidade	  da	  pessoa	  
humana,	  prevendo	  ainda	  o	  direito	  de	  fundar	  a	  família	  (artigos	  III,	  VII	  e	  XVI);	  
-‐	  Direito	  que	  existe	  à	  vida,	  ao	   incentivo	  e	  à	   liberdade	  de	  expressão	  em	  pesquisar	   científicas,	  
liberdade	  de	  consciência	  e	  crença	  e	  de	  um	  casal	  poder	  planejar	  a	  vida	  familiar.	  
	  



Não	  há	  sentido	  em	  proibir	  a	  reprodução	  assistida,	  já	  que	  garante	  que	  a	  criança	  cresça	  em	  um	  
ambiente	  sadio,	  em	  que	  seus	  pais	   lhe	  esperaram.	  E	  é	  uma	  atividade	   lícita,	  pois	  em	  nossa	   lei	  
tudo	  o	  que	  não	  é	  proibido	  à	  princípio,	  é	  permitido.	  	  

	  
Entretanto	   o	   desenvolvimento	   das	   técnicas	   de	   reprodução	   humana	   medicamente	   assistida	  
coloca	   em	   dúvida	   a	   regra	  milenar,	   uma	   vez	   que	   trazem	   à	   tona	   questionamentos	   quanto	   às	  
relações	   daí	   decorrentes.Por	   exemplo,	   Na	   barriga	   de	   aluguel:	   Se	   a	   mulher	   “contratada”	  
recusar-‐se	  a	  entregar	  o	  bebê,	  quem	  tem	  direito	  à	  criança?	  Há	  divergência	  ao	  responder	  essa	  
pergunta,	  pois	  por	  um	   lado	  há	  aquele	  que	  quer	  um	  filho	  e	  buscará	  dar-‐lhe	  educação,	  saúde,	  
etc.	  e	  por	  outro	  há	  aquele	  que	  deu	  à	  luz.	  

	  
Consentimento	  Informado:	  Além	  de	  uma	  doutrina	  legal,	  é	  um	  direito	  moral	  dos	  pacientes	  e,	  
portanto,	  dos	  médicos,	  que	  diz	  que	  todos	  os	  pacientes,	  até	  os	  doadores,	  submetidos	  à	  técnicas	  
de	  reprodução	  assistida	  concordarão	  com	  o	  ato	  e	  assinarão	  um	  contrato	  por	  escrito.	  

Adoção	  como	  alternativa	  e	  como	  opção	  

O	  que	  é:	  Adoção	  é	  uma	  filiação	  artificial	  feita	  a	  partir	  de	  um	  ato	  civil	  e	  não	  relação	  
biológica,	  sustentada	  por	  uma	  relação	  afetiva,	  que	  simula	  a	  filiação	  natural	  
independentemente	  de	  haver	  qualquer	  relação	  de	  parentesco	  ou	  afinidade	  entre	  adotando	  e	  
adotado.	  Visa	  dar	  ao	  adotado	  (que	  pode	  ser	  órfão,	  abandonado	  pelos	  pais	  biológicos,	  entre	  
outros)	  maior	  bem-‐estar,	  sendo	  que,	  assim	  como	  filhos	  de	  pais	  biológicos,	  tem	  direito	  a	  
alimentação,	  moradia,	  educação,	  etc.	  satisfazendo	  suas	  necessidades	  de	  sobrevivência.	  Dá	  
àquele	  que	  é	  estéril	  filhos,	  e	  àqueles	  que	  são	  desamparados	  pais.	  

Efeitos:	  O	  principal	  efeito	  da	  adoção	  é	  simples:	  um	  estranho	  passa	  a	  ser	  considerado	  
filho,	  tendo	  direito	  a	  alimentação,	  moradia,	  educação,	  etc.	  Apenas	  aqueles	  que	  são	  
capacitados	  emocional,	  psico	  e	  socialmente	  podem	  adotar.	  O	  sobrenome	  do	  adotado	  passa	  a	  
ser	  o	  mesmo	  daquele	  que	  está	  adotando	  e	  pode-‐se	  até	  modificar	  seu	  primeiro	  nome.	  A	  adoção	  
é	  irrevogável,	  ou	  seja,	  não	  pode	  ser	  alterada	  e	  tira	  da	  criança	  qualquer	  relação	  com	  sua	  família	  
de	  sangue,	  sendo	  que,	  mesmo	  que	  os	  pais	  que	  adotam	  morrerem,	  os	  pais	  biológicos	  não	  
recuperam	  a	  criança.	  O	  parentesco	  agora	  refere-‐se	  aos	  pais	  adotados.	  

Regras:	  A	  pessoa,	  independentemente	  do	  estado	  civil,	  deve	  ter	  mais	  de	  18	  anos.	  No	  
caso	  dos	  casais,	  um	  dos	  cônjuges	  deve	  ter	  mais	  de	  18	  e	  deve	  haver	  estabilidade	  familiar	  e	  
viverem	  em	  uma	  união	  estável.	  Caso	  estejam	  divorciados,	  podem	  adotar,	  porém	  devem	  
acordar	  sobre	  o	  regime	  de	  visitas	  e	  a	  guarda	  e	  o	  regime	  de	  visitar	  deve	  ter	  sido	  feito	  com	  o	  
casamento	  em	  estado	  normalizado.	  

A	  diferença	  mínima	  de	  idade	  aquele	  que	  adota	  o	  adotado	  deve	  ser	  de,	  no	  mínimo,	  16	  
anos.	  	  Ambos	  os	  pais	  biológicos	  devem	  concordar	  com	  a	  adoção	  e,	  caso	  a	  criança	  tenha	  mais	  
que	  12	  anos,	  também	  é	  necessário	  seu	  consentimento,	  exceto	  quando	  os	  pais	  da	  criança	  são	  
desconhecidos	  ou	  destituídos	  de	  poder	  familiar	  e	  não	  teve	  tutor	  nomeado	  ou	  não	  foi	  
reclamado	  por	  nenhum	  parente	  por	  mais	  de	  um	  ano.	  Pode-‐se	  adotar	  apenas	  quando	  há	  
capacidade	  intelectual,	  afetiva	  e	  emocional	  para	  tanto,	  sendo	  que	  deve	  apresentar	  ganho	  para	  
aquele	  que	  é	  adotado,	  melhorando	  seu	  bem-‐estar.	  

Há	  uma	  fase	  antes	  da	  adoção	  oficial	  chamada	  de	  estágio	  de	  convivência,	  que	  depende	  
de	  quanto	  a	  autoridade	  fixar	  e	  pode	  ser	  dispensado	  quando	  a	  criança	  tem	  menos	  que	  1	  ano	  de	  



idade	  ou	  já	  estiver	  na	  companhia	  do	  adotado	  há	  algum	  tempo.	  Essa	  fase	  verifica	  a	  vontade	  do	  
adotante	  de	  adotar	  e	  avaliar	  a	  convivência	  entre	  ambos.	  

Tema 7: Alterações cromossômicas e 
doenças hereditárias 
	   As alterações cromossômicas são mudanças no número, tamanho ou 
estrutura e apresentam características anormais em relação à espécie. Além disso, 
elas ocorrem na meiose durante a produção de gametas, assim, alterando a 
quantidade genômica haploide, ou, durante as primeiras mitoses do zigoto. 

 A diferença entre as alterações cromossômicas e as doenças hereditárias é 
que as alterações cromossômicas ocorrem na 
meiose, ou seja, são erros, e as doenças 
hereditárias são falhas herdadas já , em geral, 
alteram apenas um gene ou um pequeno 
conjunto de genes. 

Trissomia do cromossomo 21 (Síndrome de Down) 

 A Síndrome de Down é uma alteração cromossômica 
que ocorre durante a divisão celular do embrião. 
É uma mudança no número do cromossomo 21, 
ou seja, em vez de ser um par, é um trio. 

 A maior idade da mãe faz com que o risco 
aumente, pois os óvulos já estão envelhecidos. 

 Entre 15 e 20% dos portadores tem 
hipotireoidismo congênito ou adquirido após o 
nascimento, e a maior parte deles tem alteração 
cardíaca, ou seja, defeitos que vão fazer com que 
tenha uma comunicação interatrial ou 
interventricular. 

 Eles sofrem preconceito, pois não conseguem 
alcançar alto nível de escolaridade, por dificuldade 
no aprendizado. Além 
de relatos de bullying. 

Veja	   ao	   lado	   algumas	  
características	   dos	  
portadores	  da	  Trissomia	  
do	  cromossomo	  21.	  

Trissomia do 
cromossomo 18 

Alguns	  exemplos	  de	  doenças	  
hereditárias	  são	  alzaimer,	  
parkinson	  e	  diabetes.	  

Baixa	  estatura	  e	  fenda	  palmar	  
transversal	  única	  

Os	  nascidos	  vivos	  não	  
chegam	  a	  1	  ano	  de	  vida.	  

	  



(Síndrome de Edwards) 

 A Trissomia do cromossomo 18 é uma alteração cromossômica que também 
ocorre na divisão celular do embrião.  Essa falha da origem a um ser com o 
conjunto de número 18 ser um trio ao invés de um par.  

 O preconceito dessa doença vem por parte do retardo mental e da 
aparência do sindrômico.  

 As consequências dessa doença são doenças cardíacas, hérnia, baixo peso, 
entre outras, como: 

 

Trissomia do cromossomo 13 (Síndrome de Patau) 

 A Trissomia do cromosso 13, também 
conhecida como Síndrome de Patau, é uma 
alteração cromossômica que ocorre na divisão 
celular do embrião, tornando a décima terceira 
combinação cromossômica um trio, em vez de 
um par.  

 As pessoas com essa doença são cegos, surdos e mentalmente retardados, o 
que gera preconceito. A aparência/consequências são assim: 

	  

Monossomia do X (Síndrome de Turner) 

 Essa doença se trata de uma alteração genética rara -  e que só ocorre em 
mulheres -, a qual pode ocorrer na mitose ou na meiose.   

 As mulheres que possuem esse distúrbio genético, ao invés de 2 Xs – o 
normal feminino para espécie humana – possui somente 1, o que leva ela a ter 

O	  máximo	  de	  vida	  registrado	  de	  
uma	  pessoa	  com	  Síndrome	  de	  
Patau	  foi	  15	  anos,	  porém	  a	  
média	  é	  que	  5%	  dos	  nascidos	  
vivos	  sobrevivam	  até	  3	  anos.	  



características menos “afeminadas” ou mais “infantilizadas” como pescoço alado 
(largo) e tórax extenso – por esses motivos também há o preconceito.  

Outras características das sindrômicas são: 

	  

XXY (Síndrome de Klinefelter) 

 Essa alteração genética consiste na presença de um X a mais nos homens – 
quando o normal seria um X e um Y. Essa falha pode ocorrer na meiose ou na 
mitose.  

 Os homens com essa doença tem caracteríticas mais femininas ( o que gera 
preconceito) como a presença de seios, os ombros estreitos, o quadril largo, e a 
tedência de possuírem menos pelos. Esses indivíduos também são magros, altos, 
possuem testículos menores, são estéreis, braços mais compridos que o normal, e 
maior presença de hormônios femininos do que masculinos. 
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presença 
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calvície 
frontal, 
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menores, 
estéreis 

	  
Tema	  8:	  Transgênicos	  e	  Clonagem	  	  
	  
O	  que	  são	  transgênicos	  e	  OGMs	  (diferenças)	  

Os	  transgênicos	  são	  produzidos	  por	  meio	  da	  engenharia	  genética,	  isto	  é,	  os	  criadores	  fizeram	  
sementes	  que	  podem	  resistir	  aos	  próprios	  agrotóxicos	  de	  agricultores.	  	  

• Transgênico é um organismo que possui uma sequência de DNA, ou parte do 
RNA de outro organismo, pode até ser de uma espécie diferente.  



• Um OGM é um organismo que foi modificado geneticamente, mas que não 
recebeu nenhuma região de outro organismo, de modo a favorecer características 
desejadas pelo homem.  

• Também há os transgênicos alterados naturalmente por bactérias 
 

Exemplos	  de	  transgênicos	  –	  tipos	  (inseticidas,	  herbicidas,	  
mais	  vitaminas)	  

Alguns	  alimentos	  e	  plantas	  são	  desenvolvidos	  com:	  	  
• 	  	  Inseticidas	  (combate	  os	  insetos)	  
• 	  	  Herbicidas	  (pesticida)	  
• 	  	  Com	  mais	  nutrientes	  	  

	  
Exemplos:	  	  

Arroz	  dourado	  

Milhares	  de	  pessoas	  no	  mundo	  sofrem	  de	  desnutrição.	  Para	  ‘curar’	  essa	  deficiência	  
foi	  criado	  o	  arroz	  dourado	  enriquecido	  com	  beta-‐caroteno	  e	  ferro,	  desenvolvido	  por	  
pesquisadores	  suíços	  e	  alemães.	  	  

Mamão	  transgênico	  brasileiro	  

Possui	   o	   mesmo	   gosto	   e	   aparência	   do	   mamão	   normal,	   porém	   tem	   dois	   genes	   a	  
mais.	  Um	  desses	  genes	  torna	  a	  fruta	  mais	  resistente	  ao	  vírus	  da	  mancha	  anular	  ou	  
mosaico,	   que	   normalmente	   ocasiona	   grandes	   prejuízos	   nas	   plantações.	   Foi	  
desenvolvido	  pela	  Embrapa.	  	  

Questões	  éticas	  quanto	  à	  dependência	  tecnológica	  	  

 O	  que	  é	  Ética?	  Ética	  é	  a	  investigação	  geral	  sobre	  aquilo	  que	  é	  bom.	  A	  Ética	  tem	  por	  
objetivo	  facilitar	  a	  realização	  das	  pessoas.	  A	  Ética	  se	  ocupa	  e	  pretende	  a	  perfeição	  
do	  ser	  humano.	  

 As	   sementes	   transgênicas,	   diferentemente	   das	   sementes	   tradicionais,	   nunca	   são	  
geradas	  pela	  própria	  planta	  e,	  portanto,	  têm	  que	  ser	  adquiridas	  a	  cada	  novo	  plantio,	  
teme-‐se	   que	   algumas	   empresas	   assumam	   o	   controle	   da	   produção	   das	   sementes	  
transgênicas	  e	  isso	  resulte	  no	  controle	  do	  mercado	  mundial	  de	  alimentos,	  apesar	  da	  
vasta	  produção	  de	  produtos	  orgânicos.	  

 Talvez	  o	  mundo	  não	  esteja	  ainda	  totalmente	  preparado	  para	  os	  grandes	  avanços	  da	  
era	  da	  moderna	  biotecnologia	  ou	  tecnologia	  do	  DNA	  recombinante.	  A	  chegada	  da	  
genética	   como	   a	   nova	   matéria	   prima	   da	   economia,	   provavelmente	   irá	   causar	  
grandes	  modificações	  na	  história	  da	  humanidade.	  



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Uso	  abusivo	  de	  pesticidas	  e	  herbicidas	  

O	  controle	  de	  pragas	  é	  feito	  com	  pesticidas	  e	  herbicidas.	  Os	  pesticidas	  eliminam	  os	  
insetos	  e	  os	  herbicidas	  eliminam	  as	  ervas	  daninha.	  Com	  relação	  ao	  ambiente,	  além	  
de	  muitos	  desses	  produtos	   se	   acumularem,	  muitas	   vezes	  não	  atingem	  somente	  o	  
local	  desejado,	  espalhando-‐se	  em	  outros	  ambientes	  contaminando	  fontes	  de	  águas	  
e	  outros	  biomas.	  	  

Com	  relação	  à	  saúde,	  a	  exposição	  a	  resíduos	  de	  pesticidas	  pode	  provocar	  alergias	  e	  
até	  mesmo,	  câncer.	  	  

Contaminação	  genética	  de	  biomas	  naturais	  

 Resultados	  de	  estudos	  e	  pesquisas	  apontam	  que,	  mesmo	  o	  agricultor	   respeitando	  
as	  distâncias	  estabelecidas	  pelas	  normas	  técnicas	  de	  cultivo	  de	  milho,	  o	  percentual	  
de	  contaminação	  é	  muito	  alto.	  	  

 Uma	   plantação	   de	  milho	   orgânico	   foi	   contaminada	   por	   uma	   fazenda	   vizinha	   que	  
plantava	   milho	   transgênico,	   que	   respeitava	   as	   distâncias	   exigidas	   de	   cultivo.	   A	  
contaminação	   genética	   é	   vista	   como	   um	   risco	   irreparável	   a	   conservação	   da	  
diversidade	  biológica	  cultivada	  e	  silvestre.	  

Aceitação	  da	  população	  

 Pesquisas	   feitas	   na	   Europa	   e	   nos	   Estados	   Unidos	   indicam	   que	   a	   maioria	   da	  
população	  consumiria	  produtos	  transgênicos	  mas	  gostaria	  que	  fossem	  rotulados.	  

 No	   Brasil,	   os	   órgãos	   públicos	   vêm	   desenvolvendo	   uma	   ampla	   campanha	   pela	  
rotulagem	  dos	  alimentos	  transgênicos.	  

 A	  rotulagem	  de	  produtos	  transgênicos	  é	  um	  direito	  básico	  dos	  consumidores.	  Todos	  
nós	  temos	  o	  pleno	  direito	  de	  saber	  o	  que	  consumimos.	  

Saúde	  e	  Intervenção	  do	  Homem	  sobre	  a	  Natureza	  

 A	   natureza	   vem	   sendo	   transformada	   pelo	   homem,	   por	   meio	   de	   práticas	  
inconsequentes	  para	  a	  poluição	  do	  ar,	  do	  solo	  e	  da	  água.	  	  

 Outra	   intervenção	   do	   homem	   sobre	   a	   natureza	   é	   a	   criação	   dos	   alimentos	  
transgênicos.	   É	   necessário	   refletir	   se	   tais	   alimentos	   trazem	   benefícios	   ou	   riscos	   à	  
saúde.	   Havendo	   benefícios,	   esses	   seriam	   suficientes	   para	   ultrapassar	   a	   questão	  
ética?	  

Pontos	  positivos	  	   Pontos	  negativos	  	  



• Aumento	  da	  produção	  de	  
alimentos	  

	  

• Aumento das reações alérgicas 

• Melhoria do conteúdo 
nutricional 

• Plantas que não sofreram uma 
mudança podem ser eliminadas 

• Maior resistência e 
durabilidade na estocagem e 
armazenamento dos alimentos. 

• Aumento da resistência aos 
pesticidas, gerando maior 
consumo deste tipo de produto 

 • Plantas transgênicas podem 
eliminar insetos benéficos a 
plantação 

	  

Clonagem	  	  

• A clonagem é processo natural ou artificial no qual será formado outro 
ser idêntico.  

• Há várias formas de a clonagem 
artificial acontecer, sendo uma 
delas através de óvulos não 
fecundados.  

Vantagens	  da	  clonagem	  

• 	  	  Preservação	  de	  animais	  em	  extinção.	  

• 	  	  	  Desenvolvimento	  de	  animais	  imunes	  a	  
algumas	  doenças.	  	  

• 	  	  	  Clonagem	  de	  células	  humanas	  para	  tratamento	  de	  doenças.	  	  

Exemplos	  e	  envelhecimento	  precoce	  dos	  clones	  

Os	  clones	  passam	  por	  uma	  gestação	  normal,	  porém	  eles	  envelhecem	  mais	  cedo.	  Nas	  
extremidades	   dos	   cromossomos	   existe	   uma	   região	   chamada	   telômero,	   que	   é	   uma	  
seqüência	  de	  DNA	  que	  atua	  como	  um	  “relógio”	  para	  a	  célula.	  	  

O	   telômero	   se	   encurta	   um	   pouquinho,	   e	   quando	   a	   célula	   atinge	   um	   número	   x	   de	  
divisões,	  o	  telômero	  está	  tão	  curto	  que	  a	  célula	  percebe	  que	  se	  continuar	  se	  dividindo	  
ela	  vai	  começar	  a	  perder	  partes	  importantes	  do	  cromossomo	  	  

Os	   clones	   já	   são	   uma	   célula	   adulta	   quando	   são	   gerados,	   assim	   já	   sofreram	   muitas	  
modificações	  e	  os	  telômero	  já	  está	  encurtado.	  



Questões	   éticas	   sobre	   clonagem	  
Clonagem	  "Reprodutiva"	  X	  Clonagem	  "Terapêutica"	  

A	   clonagem	  Reprodutiva	   é	   pretendida	   para	   produzir	   uma	   duplicata	   de	   um	   indivíduo	  
existente.	  	  

	  	  	  	  	  	  A	  clonagem	  "Terapêutica"	  é	  um	  procedimento	  cujos	  estágios	  iniciais	  são	  idênticos	  a	  
clonagem	  para	   fins	   reprodutivos,	  mas	  difere	  no	   fato	  do	  embrião	  não	  ser	   introduzido	  
em	  um	  útero.	  Ele	  é	  utizado	  em	  laboratório	  para	  a	  produção	  de	  células-‐tronco	  a	  fim	  de	  
produzir	   tecidos	  ou	  órgão	  para	   transplante.	  Esta	   técnica	   tem	  como	  objetivo	  produzir	  
uma	  cópia	  saudável	  do	  tecido	  ou	  do	  órgão	  de	  uma	  pessoa	  doente	  para	  transplante.	  	  

	  

	  	  

Questões	  éticas	  relacionadas	  à	  clonagem	  

Clonagem	  terapêutica:	  proibir	  sua	  utilização	  significa	  tirar	  a	  esperança	  de	  pessoas	  com	  
doenças	  degenerativas?	  

	  	  	  	  	  	   Esta	  técnica	  esbarra	  numa	  delicada	  questão:	  após	  a	  coleta	  das	  células,	  o	  embrião	  seria	  
descartado.	  Seria	  lícito	  matar	  uma	  vida	  para	  salvar	  outra?	  Mas,	  afinal,	  quando	  começa	  mesmo	  
a	  vida?	  

Ovelha	  Dolly	  

A	   	  ovelha	  Dolly	  foi	  o	  primeiro	  mamífero	  clonado	  a	  partir	  de	  uma	  célula	  adulta.	  Ela	  viveu	  a	  
sua	  vida	  inteira	  na	  Escócia,	  e	  deu	  à	  luz	  a	  dois	  filhotes.	  

	  	  	  	  	  	  	  Em	  2002,	   foi	  detectado	  que	  Dolly	   sofria	  de	  artrite	  degenerativa,	   tendo	   sido	   interpretada	  
como	  envelhecimento	  precoce.	  Dolly	  foi	  abatida	  em	  fevereiro	  de	  2003,	  para	  evitar	  uma	  morte	  
dolorosa	  



	  


