
 

 

Figura 2 – Menu representativo do sistema 

feminino interno 
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A mídia começa com  uma tela inicial com a figura humana feminina na qual os próprios 

órgãos funcionam como botões que direcionam para as 

diferentes partes deste sistema.   

 Os pelos pubianos presentes na mulher do 

menu inicial do sistema reprodutor correspondem a um 

botão que leva à tela da região externa desse sistema. 

Essa é uma animação simples, em que, ao passar o 

mouse sobre cada órgão, aparecerá uma breve 

descrição da função e da fisiologia da estrutura 

escolhida (Figura 1). Tal animação é constituída por 

estruturas como; os próprios pelos pubianos, o clitóris, o orifício da vagina, os grandes e 

pequenos lábios e o períneo. A animação ainda integra-se ao sistema excretor e ao digestório já 

que o canal da uretra e o anus fazem parte da paisagem desse sistema porém não pertence 

funcionalmente a ele. 

 

Tela do Sistema Reprodutor Interno 

 Essa animação é mais complexa do que a anterior, pois envolve maior número de 

informações. Para ter acesso à tela do sistema 

reprodutor feminino interno basta clicar no útero da 

mulher da tela inicial (Figura 2), pois ele serve como 

um botão. Nesse menu, o usuário verá uma breve 

explicação sobre o sistema como um todo e terá 

acesso também a uma imagem de todos os órgãos 

internos, sendo que cada região representa um 

botão que levará ao órgão especifico, que são: o 

útero, os ovários, as tubas uterinas e a vagina, 

conforme observado na Figura 2. Há também o 

botão “Hormônios”, que visa integrar as informações relacionadas a tais substâncias que serão 

usadas em outros momentos. 

 

Botão Hormônio 

 

Figura 1 – Tela do sistema reprodutor 
feminino externo 
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Figura 3 – Tela dos Hormônios 

 

  Este botão, que 

está localizado no menu 

do sistema reprodutor 

interno (Figura 3), faz 

uma breve abordagem 

sobre os principais 

hormônios sexuais 

femininos e como eles 

atuam no organismo Esse 

botão tem a função de 

orientar o navegador 

quando assuntos mais 

complexos, que envolvam esses hormônios, forem tratados mais adiante. 

Menu Útero e suas opções de botões 

 Esse menu é acessado ao clicar sobre a estrutura do útero representada na tela do 

sistema reprodutor interno. Ele leva a uma cena com cinco opções de botões (Figura 4): 

“Histologia”, em que são abordados os tecidos e células que compõem o útero; “Ciclo Menstrual”, 

com ênfase nos processos e modificações uterinas (Figura 5); “Gestação”, onde é mostrado o 

crescimento do novo indivíduo e as modificações 

que ele sofre mês a mês (Figura 6); “Doenças”, 

citando a Endometriose (Figura 7) e o Câncer de 

Colo de útero, que são graves patologias, porém 

comuns na população feminina e, por último, o 

botão “Métodos Contraceptivos”, em que há 

informações sobre o Dispositivo intrauterino (DIU, 

Figura 8), por ser um método que atua na 

implantação uterina.  

Figura 4 – Menu útero. 
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Figura 5 – Animação do Ciclo Menstrual Ovariano.  Figura 6 – Animação da Gestação. 

Figura 7 – Animação da Endometriose.                              Figura 8 – Animação do Método Contraceptivo DIU.  
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Figura 9 – Menu Ovário. 

 

 

Menu Ovário e suas opções de botões 

 

 Ao acessar a cena do sistema 

reprodutor feminino interno (Figura 9), 

clicando sobre o ovário, o navegador é 

levado a uma tela especifica com 

várias opções de botões relacionados 

a esse órgão, que estarão em 

destaque na tela, conforme indica a 

Figura 9. 

 O menu do ovário consta de 

quatro botões, que são: “Histologia”, 

mostrando os tecidos que compões 

este órgão e também a progressiva evolução do gameta feminino; “Ciclo Menstrual 

Ovariano” (Figura 10), em que a menstruação é novamente descrita, mas desta vez 

voltada para as modificações que ocorrem nos ovários; botão “Doenças”, que aborda o 

ovário policístico, e por último “Métodos Contraceptivos”, em que são citadas as pílulas 

anticoncepcionais orais e injetáveis e a pílula do dia seguinte, uma vez que interferem 

diretamente na ovulação. 

Menu Ovário e suas opções de botões 
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Figura 11 – Menu Ovário 

Figura 10 – Animação do Ciclo Menstrual Ovariano. 

 

 Ao acessar a cena do sistema 

reprodutor feminino interno (Figura 4), 

clicando sobre o ovário, o navegador é 

levado a uma tela especifica com várias 

opções de botões relacionados a esse 

órgão, que estarão em destaque na tela, 

conforme indica a Figura 10.  O 

menu do ovário consta de quatro botões, 

que são: “Histologia”, mostrando os 

tecidos que compões este órgão e 

também a progressiva evolução do 

gameta feminino; “Ciclo Menstrual Ovariano” (Figura 10), em que a menstruação é 

novamente descrita, mas desta vez voltada para as modificações que ocorrem nos 

ovários; botão “Doenças”, que aborda o ovário policístico, e por último “Métodos 

Contraceptivos”, em que são citadas as pílulas anticoncepcionais orais e injetáveis e a 

pílula do dia seguinte, uma vez que interferem diretamente na ovulação. 

 

Menu Tubas Uterinas e suas opções de botões 

 Na animação também se encontra a opção “Tubas Uterinas”, que é acessada 

clicando na figura representativa no menu do sistema reprodutor interno (Figura 4). A 

animação das tubas possuem quatro botões: o botão “Estrutura”, referente à sua 

anatomia, em que são destacados os 

cílios que impulsionam o  zigoto e 

concepto em direção ao útero; o botão 

“Fecundação”, que mostra com mais 

detalhes como e em que região ela 

geralmente ocorre; “Implantação 

Ectópica”, que é a implantação do 

embrião fora do útero e pode ocorrer em 

diversos lugares, sendo o mais comum 

nas tubas; e, por último, o botão “Métodos 

Contraceptivos”, em que se dá destaque para a Laqueadura, uma vez que ela envolve 

a ruptura das tubas.  

 

                                

Menu Vagina e suas opções de botões 

Figura 12 – Patologias e métodos contraceptivos. 
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 Esse menu, que é acessado ao 

clicar no desenho da vagina no menu do 

sistema interno (Figura 4), conta com uma 

breve explicação a respeito deste órgão, e 

possui apenas dois botões. O primeiro é 

referente ao “Parto” e mostra como ele 

ocorre, enfatizando a grande dilatação que 

a vagina sofre para que possa ocorrer esse 

evento. O segundo botão refere se aos 

“Métodos Contraceptivos” que atuam na vagina, destacando-se a camisinha feminina 

e o diafragma com geléia espermicida. 

 

Figura 13 – Vagina. 

 


