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PROCESSO DE FORMAÇÃO DOS GAMETAS 
 
1- a) Qual a origem embrionárias dos gametas?  
A origem é a partir das células da Linhagem Germinativas Primordiais (LGP). 
 
1º) As LGP saem do folheto germinativo do embrião e migram para o encontro do saco vitelino 
com o cordão umbilical (ficando sob o saco vitelino). PQ?   ela migra para fora do folheto para 
manter-se multipotente, pois no embrião os folhetos começam a se diferenciar em ectoderma, 
mesoderma e endoderma, e, se a LGP permanecer ali se diferenciaria e deixaria de ser 
multipotente. 
 
2º) Depois essa LGP migra para as gônadas do embrião por movimentos ameboides de atração 
química, ali essas LGP passam a se chamar gônias.  
 
3º) A diferenciação em espermatozóides ou em ovócitos depende de sinais indutores fornecidos 
pelo meio gonadal. COMO ASSIM? As LGP que migraram para um testículo são induzidas a se 
diferenciar em espermatogônias (que só entram na meiose na puberdade), enquanto as LGP que 
migraram para um ovário são induzidas a se diferenciar em ovogônias (que entram em meiose 
ainda na fase embrionária, mas só completa após a fecundação). 
                                                          
b) Qual a importância dela para a vida?  
A importância disso para a vida é que a LGP é uma célula multipotente, e se ela não sofresse essa 
migração do folheto germinativo para o saco vitelino ela seria diferenciada (ectoderma, endoderma 
ou mesoderma) e perderia o potencial multipotente.  
 
2- Quais são as camadas do folículo maduro e as funções? 
 

 
Retirado de: http://www.famema.br/ensino/embriologia/img/repetidas/ 
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 É o folículo maduro, isto é, de Graaf. 
Camadas ordenadas de fora para dentro. 

- Teca externa: Contém vários vasos sanguíneos. A função é delimitar o final da estrutura folicular. 
- Teca interna: Contém células com a função de capturar moléculas cortisol circulantes no vaso 

sanguíneo da teca externa e através de via enzimática (presente no citoplasma) formar o cortisol 
em precursor de estrogênio. Depois “passa” o pré-estrogênio para a camada granulosa. 

- Camada granulosa: faz contato com o antro. A células dessa camada tem a função de capturar o 
pré-estrogênio e converter em estrogênio ativo. Depois “joga” o estrogênio para dentro do antro.  

- Antro: acumula estrogênio e fluído.  
- Corona radiata: está em contato direto com a zona pelúcida. Tem a função de ativar o 

espermatozóide durante a fecundação. É uma das camadas liberadas durante a ovulação.  
- Cumulus oophoros: forma uma haste de sustentação do ovócito e o empurra para o antro.  

 
3- Quais são as fases da espermiogênese?  
 
1) Complexo de Golgi da espermátide se transforma em acrossoma e vai para frente núcleo. 
Acrossoma: vesícula com enzimas digestivas que cobre a cabeça do espermatozóide – função de 
digerir a zona pelúcida do gameta feminino. 
 
2) Condensação e alongamento do núcleo: Núcleo se organiza para ficar compactado. O 
núcleo volta-se para a base do túbulo seminífero e o flagelo se projeta em seu lúmen. 
 
 
3) Desenvolvimento do flagelo: Centríolo vai para trás do núcleo para produzir microtúbulos. Os 
centríolos migram para perto da superfície da célula, em posição oposta à vesícula acrossômica, e 
iniciam a formação do axonema (o conjunto de microtúbulos que formam o eixo central de um 
flagelo). 
 
4) Mitocôndrias se concentram na região da cauda para fornecer energia para movimentação. 
 
5) Espermátide perde o citoplasma. Produção de vesículas (formando os chamados corpos 
residuais) com citoplasma que não vai ser utilizado. Sertoli captura essas vesículas. 
Espermatozoides são liberados no lúmen do túbulo.  
 
4- Há três barreiras físicas para o espermatozóide passar. Quais são e como ele consegue 
atravessá-las? 
Corona radiata: espermatozóide produz uma enzima chamada hialuronidase. A corona radiata é 
rica em ácido hialurônico, então a enzima degrada a matriz extracelular (que mantém tecido unido).  
Ao mesmo tempo acontece a hiperativação flagelar (mitocôndria começa  a produzir mais energia).  
 
zona pelúcida:   Reação acrossômica! Há fusão da membrana externa com plasmática, formam 
perfurações na zona pelúcia e espermatozóide consegue passar e liberar conteúdo enzimático.  
Como: espermatozóide se conecta aos ligantes de ZP3 (uma das proteínas da zona pelúcida. 
Outras são ZP1 e ZP2). Sobra um pouco de membrana plasmática na cauda.  
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membrana plasmática: espermatozoide fica na horizontal para o resto de membrana ser 
reconhecido pelo ovócito. 
Espermatozóide entra COMPLETAMENTE no ovócito (cabeça e cauda). 
  
5- Qual a particularidade das clivagens em mamíferos? 

- Não há muito volume citoplasmático. Quem tem muito é ovíparo.  
- Inicia 1 dia após a fertilização; 
- Divisões mais lentas (12 a 24h); 
-  Rotacional:  

1a divisão: meridional 
-2a divisão: 1 blastômero = meridional 
1 blastômero = equatorial 

- Falta de sincronização nas divisões precoces. Não dividem ao mesmo tempo e pode haver números 
ímpares de células! 

- Genoma do embrião é ativado no estágio de clivagem; 
- Compactação! Ocorre na transição do estágio de 8 células para a 3a divisão; as células ficam mais 

“amontoadas” = bola compactada de células 
 

 
 

OVOGÊNESE 

O que é LGP? Onde se localizam? 
É a linhagem de células que dá origem aos gametas, isto é, dá origem a próxima geração 

únicas de células que sofrerão mitose.  
Estão no saco vitelínico, portanto para formar os ovócitos é necessário migrar para as 

gônadas (no ovário para as mulheres)! 
 

 
Quais são as características dos ovócitos? 
 
Célula altamente especializada 
Função é gerar novo indivíduo e para isso precisa: 
Acumular no citoplasma: 
- Proteínas; 
-  Ribossomos 
- RNAs de transferência; 
- RNAs mensageiros; 
- Fatores morfogenéticos; 
- Filtros ultravioleta e enzimas de reparo de DNA; 
 
Membrana celular 
- Regular o fluxo de íons específicos; 
- Deve ser capaz de se fundir com a membrana do espermatozóide; 
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Matriz extracelular 
Em mamíferos existe a zona pelúcida! Uma espessa camada amorfa composta de 
várias glicoproteínas, é secretada e envolve todo o ovócito. 
Delgados prolongamentos de células foliculares e microvilos do ovócito penetram a pelúcida e 
estabelecem contato entre si por junções comunicantes. 
 
Córtex: citoplasma abaixo da membrana.  
- Mais rígido, repleto de actina globular, que formará os microfilamentos necessários para a divisão 
celular; 
- Os microfilamentos também formam os microvilos na superfície, que ajudam na entrada do 
espermatozóide na célula. 
 
Corpúsculos/grânulos corticais: 
- Derivados do Golgi, contém enzimas proteolíticas, mucopolissacarídeos, glicoproteínas adesivas 
e proteína hialina -> prevenção da poliespermia; 
 
Descreva na ovogênese: 

a) Formação do ovócito. 
A ovogênese é a sequência de eventos onde as ovogônias são transformadas em ovócitos 
maduros.  Inicia-se antes do nascimento (Período germinativo) e é completado após a puberdade. 
No período germinativo: 
1º) As LGP se diferenciam em ovogônias. 
2º) As ovogônias fazem sucessivas mitoses gerando várias ovogônias. 
3º) depois, as ovogônias fazem meiose e geram o ovócito I que para na prófase I da meiose, ou 
seja, permanece diplóide (2n). 
Na puberdade: 
1º) Todo mês, 1º dia do ciclo, tem uma sinalização que recruta de 10 a 15 ovócitos I para que eles 
continuem a meiose até a metáfase II. Essa meiose irá gerar um ovócito II haplóide (n) e 
corpúsculo polar (célula não viável). 
2º) Entre o 10º e o 14º dia do ciclo 1(normalmente, mas tem casos em que 2 ovócitos são liberados, 
1 de cada ovário) ovócito II é liberado do ovário. 
3º) Se esse ovócito II for fecundado, ele irá concluir a meiose e virar um óvulo . Pois, apenas o 
espermatozóide tem enzimas que “despertam\ativam” a continuação da meiose. 
 

b) Formação do folículo. 
Folículo primordial (1-16 dias): FSH e LH estimulam seu desenvolvimento.  

- Oócito em estágio de desenvolvimento; 
- Célula estromal (incrustada nas fibras da borda externa do folículo); 
- Célula granulosa (achatadas e formam uma camada ao redor do oócito primário e sustentam seu 

crescimento e desenvolvimento). 
 
Folículo primário (17-21 dias) 

- Células da granulosa se multiplicam intensamente e tomam a forma de cubos. Ficam com várias 
camadas circundando o oócito primário. 

- Crescimento do oócito e do folículo.   
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- Zona pelúcida: camada entre oócito e as células da granulosa. 
- Células estromais formam teca. 
- Receptores de FSH se desenvolvem. 

 
Folículo secundário (22-25 dias): 

- Teca se divide em teca interna (camada dentro da qual os vasos sanguíneos se desenvolvem e 
contém células que secretam estrógeno) e teca externa (camada externa de células e fibras 
estromais). 

- Células da granulosa secretam fluido folicular coletado pelo antro. 
- Antro: cavidade cheia de fluido que cresce à medida que o folículo se desenvolve. 
- Oócito primário inteiramente crescido.  

 
 
Folículo terciário (26-28 dias): 

- Graaf! Torna-se dominante e suprime o crescimento dos demais.  
- Antro com muito líquido! 
- Coroa radiata: camada mais interna das células granulosas e está firmemente presa a zona 

pelúcida.  
- Vaso sanguíneo: rede de capilares formam entre as duas camadas da teca e faz circular sangue 

para dentro e para fora do folículo.  
- Oócito secundário (metade dos cromossomos). 

 
 
Corpo hemorrágico (28 dias): 

- Folículo se rompe para para expelir oócito secundário. 
- Células da granulosa: misturam-se com a células da teca interna e são transformadas no corpo 

lúteo.  
- Folículo rompido > corpo hemorrágico > corpo lúteo (secreta grandes quantidades de 

progesterona). 
 
Óvulo (28 dias): 

- Se desloca ao longo da tuba uterina.  
- Se não for fertilizado: corpo lúteo terá uma vida de duas semanas > corpo albicans. 
- Núcleo: 23 cromossomos que se une a um espermatozóide.  

 
 

 Primordial Primário Secundário Terciário Corpo hemorrágico 

Oócito Em 
desenvolvimento. 

Pequeno e 
primário. 

Oócito primário 
inteiramente 

cedo. 

Oócito 
secundário. 

Folículo se rompe para 
para expelir oócito 

secundário. 

Célula estromal Incrustada nas 
fibras da borda 

externa do folículo. 

Formam a 
teca. 

Divisão em teca 
interna e externa. 

Presente. Misturam-se com a 
células da teca interna 
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e são transformadas 
no corpo lúteo. 

 

Célula granulosa Achatadas e 
formam uma 

camada ao redor 
do oócito.  Uma 

camada. 

Formato de 
cubos. Várias 

camadas. 

Secretam fluido 
folicular coletado 

pelo antro. 

Coroa 
radiata: 

camada mais 
interna das 

células. 

Misturam-se com a 
células da teca interna 
e são transformadas 

no corpo lúteo. 

Zona pelúcida Ausente. Ausente. Surgimento!  
Camada entre 

oócito e as 
células da 
granulosa. 

Presente. Presente. 

Receptores de FSH - - Se desenvolvem. Presente. Presente. 

Antro - - Cavidade cheia 
de fluido que 

cresce à medida 
que o folículo se 

desenvolve. 

Com muito 
líquido! 

- 

Vaso sanguíneo - - - Rede de 
capilares 

formam entre 
as duas 

camadas da 
teca e faz 

circular 
sangue para 
dentro e para 

fora do 
folículo. 

 

 

 

O corpo lúteo 
Formado por: células da teca + parede do folículo (células granulosas). 
 
Corpo lúteo gravídico: Se ovócito II for fecundado.  
- Mantido pela gonadotrofina coriônica (hCG) produzida pelo embrião; 
-  Quando ocorre a formação da placenta, é ela que assume a produção de progesterona e 
estrogênio; 
 
Corpo branco/ albicans: se ovócito II não for fecundado.  

- Corpo lúteo involui e degenera em 10 a 12 dias após ovulação; 
- Corpo lúteo da menstruação. 



Júlia Quintaneiro Mota 
quintaneirojulia@gmail.com 
Gabriela Maia Fernandes 
gabimaiafer@gmail.com 

 

ESPERMATOGÊNESE 
Qual a estrutura do espermatozóide? 
 

  
Retirado de: (Moore, 2012) 
 

Acrossoma: complexo de Golgi é transformado em acrossoma. Possui as enzimas necessárias para 
passar pela corona radiata e zona pelúcida. É uma vesícula com enzimas digestivas que cobre a 
cabeça do espermatozóide. 
 
Centríolo: responsável por produzir o flagelo. São 9 pares de microtúbulos laterais e 2 centrais.  
 
Axonema: O axonema consiste em dois microtúbulos centrais circundados  por nove duplas de 
microtúbulos. TODOS têm dineína associada (proteína motora, ou seja participa da movimentação 
dos cílios e flagelos). Deficiência em dineína (síndrome de Kartagener): espermatozóide não move!  
 
Peça intermediária da cauda: mitocôndrias se acumulam ao redor da porção proximal do 
flagelo (porque é uma área com muito movimento celular e alto consumo de energia), formando a 
bainha mitocondrial e produzindo adenosina trifosfato para a célula através de respiração aeróbica. 
 
Peça principal: vai do annulus (ou anel de Jensen, é uma estrutura firmemente aderida à membrana 
plasmática do flagelo) até próximo do final da cauda, não há mitocôndrias, há duas colunas 
longitudinais – uma dorsal e ventral, e, uma conexão de fibras circulares entre as duas colunas 
longitudinais. 
 
Peça terminal: terminal: à partir do centríolo e atua basicamente impulsionando o espermatozóide 
pelo aparelho reprodutor feminino. 
 
Descreva as fases da espermatogênese. 
 
1)  Período germinativo: Na puberdade as espermatogônias começam a sofrer mitoses.  Há 
aumento de células germinativas. Espermatogônia é como se fosse uma “célula tronco”, ou seja 
quando sofre mitose uma célula sempre fica como a original e a outra que pode se diferenciar em 
qualquer tipo de célula. Nunca esgota o número de células tronco de um tecido. 
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2) Período de crescimento: Espermatogônias crescem e se transformam em espermatócitos 
primários (n=46).. 
 
3) Período de maturação:  
- Espermatócito primário (2n=46) sofre meiose I e origina 2 espermatócitos secundários (n=23).  
- Espermatócitos secundários (n=23) sofrem meiose II e originam 4 espermátides (n=23). 
 
4) Espermiogênese: espermátides se transformam em espermatozóides.  

 
Imagem retirada de Junqueira (2013). 
 
O que é reação acrossômica? 
Quando os espermatozóides encontram um ovócito, vários pontos da membrana externa do 
acrossomo se fundem com a membrana citoplasmática do espermatozóide, liberando as enzimas 
acrossômicas no espaço extracelular. É um dos primeiros passos da fertilização. 
 
Quais os papéis das células de Sertoli? 

- Suporte e nutrição de células germinativas. 
- Secreção de fluido para o lúmen tubular. 



Júlia Quintaneiro Mota 
quintaneirojulia@gmail.com 
Gabriela Maia Fernandes 
gabimaiafer@gmail.com 

- Fagocitose de fragmentos citoplasmáticos. 
- Produção de ABP – elevação de T nos túbulos. 
- Intermediação Hormonal da espermatogênese (T e FSH). 

 

FECUNDAÇÃO E SEGMENTAÇÃO 
 
Fecundação é o processo de fusão dos gametas. 

- Onde ocorre?  Na ampola da tuba uterina. 
 
Fases da fecundação: 

1) Maturação Epididimária  É o epidídimo que armazena e matura os espermatozóides. Funções: 
- Potencializa a motilidade do espermatozóide, devido às mudanças no sistema gerador de ATP. 
- Potencialização fertilizante,  devido aos receptores para reconhecimento das proteínas do ovócito. 
 2) Capacitação: Ocorre através das glândulas sexuais acessórias. São elas: 
- Glândulas seminais = garante a nutrição e a mobilidade  
- Próstata = neutraliza o pH vaginal  
- Glândula bulbouretral = lubrificação e esterilização da uretra  

 
O líquido produzido por essas glândulas compõe o sêmen. O sêmen produz uma “capa” e mantém 
íntegro os receptores que serão reconhecidos pelo ovócito. 

 3) Invasão da Corona Radiata, 4) Invasão da Zona Pelúcida e  5) Invasão da membrana plasmática 
do ovócito (EXPLICADO ANTERIORMENTE NA PERGUNTA 4) 

 
 6) Bloqueio à polispermia:  Quando o espermatozóide penetra o ovócito libera enzimas pelos 
grânulos corticais no espaço perivitelino. 

- Esses grânulos mudam a conformação de receptores da zona pelúcida, gerando um bloqueio 
mecânico à polispermia, impedindo que outros espermatozóides entrem. 
 
 7) Ativação do zigoto: Ocorre sinalização para a liberação de uma onda de Ca²+, devido a 
despolarização da membrana. Essa onda de Ca²+ ativa a fosfolipase C que libera IP3 e mais Ca²+, 
que irá ativar o ovócito II de forma que ele conclua a metáfase II.  
 8) Fusão do material genético : Ocorre após a entrada do espermatozóide.  

- Migração dos pronúcleos  
- Descompactação do pronúcleo do ovócito 
- Centríolo do espermatozóide sofre duplicação 
- Mitocondrias paternas são degradadas  

 


