
MAPAS CONCEITUAIS DE EMBRIOLOGIA 

HUMANA

IVANA BEATRICE MÂNICA DA CRUZ

2020

UNIDADE 2 – SISTEMAS REPRODUTIVOS 

FEMININO E MASCULINO E GAMETOGÊNESE



Mapa 1: Sistema Reprodutivo Feminino

Principais órgãos e estruturas externas e internas 
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Mapa 2: Ovários, tubas uterinas e ovogênese

OVÁRIOS
Principais funções: produção de hormônios (estrogênio e progesterona)
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9- TUBA – suga o ovócito 

para o seu interior onde é 

fertilizado

11- Tuba: realiza movimentos peristálticos. Secreta muco nutritivo e

protetor. Transporte do embrião para o útero.
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Mapa 3: Sistema Reprodutivo Masculino

Principais órgãos e estruturas externas e internas 

TESTÍCULOS, ESPERMATOGÊNESE E EPIDÍDIMO
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