






Desenvolvimento dos sistemas 

reprodutores

A determinação do sexo na espécie humana

ocorre no momento da fecundação, quando o

óvulo, que sempre carrega o cromossomo

sexual X, é fecundado por um

espermatozoide, que terá o cromossomo X

ou o Y.

Com seis semanas, as gônadas começam a

surgir do mesoderme, terceiro folheto

embrionário, essas gônadas ainda não estão

diferenciadas, podendo se desenvolver como

masculinas ou femininas. No final do

segundo mês (sete semanas), se a

combinação cromossômica for XY, o gene

SRY estimulam a multiplicação das células e

tecidos masculinos e eliminam as células

femininas. As células intersticiais primitivas

(Leydig) estimulam a produção do

androgênio testosterona, que estimulará o

desenvolvimento e a formação do sistema

reprodutor masculino.

óvulo com o X

espermatozoide  com o X ou Y

fecundação

fig. 1



Parte da testosterona é transformada em

DHT (diidrotestosterona), que estimulará o

desenvolvimento da próstata e da genitália

externa.

Nos embriões XX não existe o gene SRY, as

gônadas desenvolvem-se em ovários e, na

ausência do DHT, o tubérculo genital dará

origem ao clitóris e à genitália externa

feminina.

Observe, no desenho o estádio

indiferenciado das gônadas, o ducto de Wolff

relacionado com testículo, epidídimo e ducto

deferente e o ducto de Müller com o ovário e

as trompas uterinas. Abaixo, a regressão e a

diferenciação das gônadas, na esquerda

testículos e na direita ovários.
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O tubérculo genital poderá formar a genitália

masculina ou feminina, aproximadamente na

oitava semana, na presença do DTH a

testosterona estimulará a formação dos

órgãos genitais masculinos e, na ausência,

os genitais femininos.

No esquema ao lado, observe a evolução dos

órgãos genitais masculinos e femininos a

partir do tubérculo genital desde

aproximadamente cinco semanas até

próximo ao nascimento da criança.
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Bolsa Escrotal e os Testículos 

A bolsa escrotal externamente aparenta ser

única, formada por uma pele frouxa e os

músculos dartos, internamente cada testículo

está envolvido por três túnicas presas ao

músculo cremaster, que os puxa para

próximo do abdome quando expostos ao frio.

Os testículos estão localizados dentro da

bolsa escrotal e fora do abdome para manter

a temperatura da produção dos

espermatozoides aproximadamente de 2 a

3°C abaixo da temperatura média normal

para o corpo.

Os testículos são as gônadas masculinas,

medem aproximadamente 5 cm por 2,5 cm,

são formados na cavidade abdominal e

descem para a bolsa escrotal por volta do

sétimo mês de gestação, possuem vários

lóbulos internos que abrigam os túbulos

seminíferos, local da produção dos

espermatozoides.
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Testículos e Túbulos Seminíferos 

É nas paredes dos túbulos seminíferos que

ocorre a produção dos espermatozoides

desde as células germinativas

indiferenciadas, as espermatogônias,

passando pela meiose reducional e

equacional, até a diferenciação das

espermátides (ver gametogênese). Ainda na

parede dos túbulos seminíferos estão as

células de Sertoli responsáveis pela

sustentação, proteção imunológica, nutrição

das células da série espermática e secreção

de líquidos e proteínas. As células

intersticiais (de Leydig) localizam-se nos

espaços entre os túbulos seminíferos,

secretam o hormônio testosterona, hormônio

que determina os caracteres sexuais

secundários masculinos.

Veja ao lado um corte transversal de um

túbulo seminífero, 1 indica a parede e 2 a luz

do túbulo.
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Células de Sertoli e Células 

Intersticiais

7 corresponde às células de Sertoli, de 2 a 6,

a série espermática e 1 indica a lâmina basal,

limite externo da parede do túbulo seminífero.

Acima indicado pela seta estão as células

intersticiais (de Leydig) que secretam o

hormônio testosterona, o mais importante

androgênio, que determina os caracteres

sexuais secundários masculinos.

fig. 4a



Epidídimo e Ducto Deferente

Os canais eferentes que saem dos testículos

se unem no ducto do epidídimo, muito

espiralado é mais espesso na porção

superior e estreita no final aonde se

transforma no ducto deferente. No epidídimo

ocorre a reabsorção dos espermatozoides

que não vingaram e aumenta motilidade dos

normais, serve de reservatório de

espermatozoides que podem permanecer aí

por mais de 30 dias através de contrações

musculares são conduzidos para o ducto

deferente. Ao final do epidídimo na base dos

testículos inicia o ducto deferente, que

segue para dentro do abdome, passa perto

da bexiga e, na sua porção final, dilata-se

formando a ampola, que conduz e acumula

milhares de espermatozoides por meses, e

não sendo ejaculados, serão absorvidos pelo

organismo.
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Vesícula Seminal e Próstata

As vesículas seminais secretam o líquido

seminal. Este líquido é rico em frutose, que

serve para a produção da energia dos

espermatozoides. É alcalino e viscoso,

protegendo os espermatozoides dos meios

ácidos, masculino e feminino. Também é rico

em prostaglandinas, que confere motilidade e

viabilidade aos espermatozoides. Este líquido

corresponde à maior parte do volume do

esperma. A próstata secreta um líquido

esbranquiçado de pH 6,5 rico em ácido

cítrico, amilase e enzimas, como o antígeno

prostático específico (PSA), e lisozima, que é

bactericida. Nos livros encontramos uma

versão simplificada, colocando o líquido

seminal como nutritivo e o prostático como

protetor. O líquido prostático corresponde a

quase 1/3 do esperma.
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Glândulas Bulbouretrais, Esperma e 

Pênis

Quando inicia a excitação, as glândulas

bulbouretrais secretam um líquido

transparente e viscoso, alcalino e lubrificante,

que protege os espermatozoides, diminui o

atrito de passagem pela uretra e minimiza a

morte dos gametas.

O esperma é constituído dos

espermatozoides mais o líquido seminal,

prostático e líquido bulbouretral. São

liberados numa ejaculação normal cerca de 5

ml, o volume total sendo aproximadamente

300 000 000 de espermatozoides, sendo

considerado infértil quantidade abaixo de 20

milhões.

O pênis é composto de tecidos esponjosos,

os corpos cavernosos e corpo esponjoso, é

envolvido pela túnica albugínea constituída

de tecido fibroso, é bastante vascularizado, o

mecanismo circulatório é responsável pela

ereção.

bexiga

glande

próstata

glândulas bulbouretrais

corpo esponjoso

corpos cavernososcorpos cavernosos

uretra

fig. 7



Pênis, Ereção e Ejaculação

Comandado pelo sistema nervoso

parassimpático, que é involuntário, ocorre

dilatação das artérias penianas, que aumenta

o fluxo de sangue para dentro do pênis,

comprimindo as veias de saída de sangue o

que resulta na ereção. Cessada a

estimulação, as artérias se contraem, a

pressão nas veias diminui e o pênis volta ao

normal.

O processo da ejaculação é comandado pelo

sistema nervoso simpático, também

involuntário, o esfíncter na base da uretra se

contrai, contrações da próstata, vesículas

seminais, ductos deferentes e ejaculatórios

impulsionam o esperma para a uretra e para

fora do corpo.
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fig. 4a

Controle Hormonal Masculino

A glândula hipófise libera os hormônios FSH

(hormônio folículo estimulante) e LH

(hormônio luteinizante), no homem

denominado ICSH (hormônio estimulante das

células intersticiais, este estimula as células

de Leydig a secretar o hormônio

testosterona.

O FSH estimula as células dos túbulos

seminíferos que promovem a gametogênese.

A testosterona ainda estimula o final da

espermatogênese.
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FSH
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Ovários

Os ovários possuem a mesma forma,

tamanho, origem embrionária e funções

genéricas dos testículos, produzir gametas e

hormônios.

“A mulher nasce com seus óvulos pré-

formados”

Os ovários são revestidos por um epitélio

simples cúbico, que cobre a túnica albugínea,

formada de tecido conjuntivo denso

envolvendo a medula formada de tecido

conjuntivo frouxo. A túnica é constituída de

ovócitos circundados por células foliculares

que, quando estimuladas pelo hormônio FSH,

desenvolvem-se na sequência do ciclo

ovulatório. (veremos adiante)

tuba uterina
útero

ovário

fig. 11



Tubas Uterinas

As tubas uterinas (de Falópio) partem do útero e vão até os ovários, uma de cada lado.

Medem aproximadamente 10 cm de comprimento e são divididas em três partes,

infundíbulo, terço proximal, istmo, terço médio e o terço distal onde ficam as fímbrias e

também o local da fecundação. O revestimento interno é ciliado e juntamente com

movimentos peristálticos promove a movimentação da célula gamética feminina ou de um

embrião, caso tenha ocorrido a fecundação.

infundíbulo

istmo

pavilhão – terço 
distal -

fecundaçãofig. 12



Útero

O útero é um órgão que permite a passagem

dos espermatozoides para as trompas, e

abriga a gestação. Em um corte sagital, vê-

se o útero projetado para a frente em cima da

bexiga urinária. Um útero não grávido mede

aproximadamente 7,5 cm de altura, 5 cm de

largura e 2,5 cm de espessura, é formado de

três camadas, a mais externa serosa,

denominada de perimétrio, a camada média

corresponde ao miométrio, musculatura lisa

que acompanha o crescimento do

embrião/feto e, comandada pela ocitocina,

contrai-se para expulsar o feto no parto e a

camada interna, que é o endométrio,

constituído por um revestimento prismático

ciliado, com células secretoras envolvendo

uma espessa camada de tecido conjuntivo

vascularizado e com glândulas. Sua função

é receber, implantar e viabilizar a gestação,

permitindo a nutrição e a excreção através do

sangue da mãe.
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Útero, Vagina e Vulva

Durante o ciclo menstrual, o endométrio se

prepara para receber o embrião, aumentando

a espessura e a vascularização e não

havendo a implantação, nidação, ocorrerá a

descamação do estrato funcional, porção

voltada para a cavidade uterina.

A vagina é o órgão de cópula feminino, mede

aproximadamente 10 cm de comprimento,

com musculatura lisa e elástica encaixa-se

anatômica e antagonicamente ao pênis para

a cópula, possui meio ácido, que funciona

como bactericida.

Na porção inferior da vagina está a vulva,

genitália externa composta do púbis (volume

de tecido adiposo e com pelos), lábios

maiores (rico em glândulas sebáceas e

sudoríparas e pelos), lábios menores (com

glândulas sebáceas e sem pelos) e o clitóris

(estrutura de tecido erétil derivada similar à

glande).

bexiga urináriaútero

vagina

vulva

uretra
fig. 14



Glândulas Mamárias

As glândulas mamárias pertencem ao

sistema reprodutor feminino, com a função de

produzir e secretar o leite para a alimentação

do bebê. É estimulada pela prolactina

hipofisária e liberada pela ocitocina,

estimulada pela sucção da amamentação. As

mamas se apoiam no músculo peitoral maior,

ficam protegidas por camadas de tecido

adiposo.

peitoral maior

mamilo

glândulas 
mamárias

Patrick J. Lynch
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progesteronaestrógeno

Controle Hormonal Feminino

A adenoipófise é responsável pela liberação

dos hormônios FSH (hormônio folículo

estimulante) e LH (hormônio luteinizante),

que agem no ovário promovendo o

desenvolvimento do ciclo ovulatório. O

ovário, secreta os hormônios estrógeno e

progesterona, que agem no útero

preparando o endométrio para uma possível

implantação de um embrião.

O FSH liberado pela hipófise estimula o

crescimento folicular no ovário, a medida que

o folículo cresce continua a meiose do

“óvulo” e aumenta a produção de estrógeno

que desenvolve o endométrio. Quando se

forma o folículo maduro (de Graaf) o

estrógeno inibe na hipófise a liberação do

FSH e estimula a produção de LH, que

executará duas funções: estimular a

ovulação e a formação do corpo lúteo. Com

isso, o corpo lúteo, aumenta a produção de

progesterona para manter o endométrio.

FSHFSH

LHLH

estrógeno progesterona

hipófise

ovário

endométrio uterino

fig. 16

fig. 9



Controle Hormonal Feminino

Também inibe a produção do LH, regredindo o corpo lúteo e, por consequência, cai a

progesterona, ao final do ciclo a queda da progesterona faz o endométrio se descamar e

ocorre a menstruação, começando novo ciclo. A descrição anterior comenta os principais

hormônios envolvidos no ciclo, porém outros mais estão presentes, o GnRH (hormônio

liberador de gonadotrofina), três tipos de estrógenos (estradiol, estroma e estriol), Relaxina e

inibina.

ovulaçãofase pré-ovulatória fase pós-ovulatóriafase menstrual
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Espermatogênese

Como já vimos anteriormente, os espermatozoides são

produzidos nos túbulos seminíferos. Observe o detalhe da

parede do túbulo com as séries espermatogênicas, são

as transformações ocorridas com as células até que se

tornem gametas.

detalhe da parede do 
túbulo seminífero

espermatozoides

espermatogônias

fig. 23
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Espermatogênese

As células germinativas primordiais são

formadas na fase embrionária e se

diferenciam em espermatogônias e ficam

inativas durante toda a infância, até o início

da puberdade, quando o hormônio FSH

hipofisário estimula o início da

espermatogênese, que dura

aproximadamente 75 dias.

Na fase de multiplicação, as

espermatogônias 2n (2) dividem-se por

mitose, multiplicando constantemente as

células. Parte delas continuam se

multiplicando, mantendo-se o processo, e

outras células seguem na fase de

crescimento, modificando-se e formando os

espermatócitos primários 2n (3), essa

transformação corresponde a uma intérfase,

preparando as células para iniciar a meiose

na fase de maturação. Durante a meiose,

todos os eventos desse processo estão

envolvidos com os cromossomos, dois

desses muito importantes:



Espermatogênese

a redução do número de cromossomos de 2n

para n e o crossing-over, ambos ocorrem na

etapa reducional (meiose I), formando os

espermatócitos secundários n (4), na

segunda etapa os cromossomos que ainda

estão duplicados se separam e se

reorganizam nos núcleos, formando as

espermátides n (5) . Embora já tenha

terminado a meiose, os espermatozoides

ainda não estão prontos, as espermátides

sofrerão diferenciação, uma significativa

redução de volume citoplasmático e de

organoides, a formação do acrossomo a

partir do complexo de golgi, a formação do

flagelo a partir dos centríolos e a organização

das mitocôndrias, são os principais eventos

dessa diferenciação da fase

espermiogênese, que formará os

espermatozoides n (6). No esquema a

seguir você verá a representação da

espermatogênese.
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Espermiogênese

A espermiogênese, representada de 1 a 5, é

a diferenciação das espermátides em

espermatozoides para adequar sua forma à

função de movimento como gameta ativo e a

penetração no gameta feminino promovendo

a fecundação.
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Ovulogênese

Esquematicamente os dois processos são

semelhantes, pois, mostram apenas o que

acontece em cada etapa, porém muitas

diferenças podem ser observadas, a começar

pela quantidade de gametas produzidos e

liberados durante a vida, o homem produz

50 mil espermatozoides por minuto e libera

por ejaculação por volta de 300 milhões. A

mulher nasce com aproximadamente 400.000

ovócitos I e ovula uns 400 ovócitos II durante

toda a vida, um a cada 28 dias.

Começa com a fase de multiplicação, as

células germinativas primordiais se

transformam em ovogônias 2n, que ocorre

uma única vez da fase embrionária até os

quatro primeiros meses de gestação, isto é,

antes do nascimento, formando umas 400 mil

células, todas entram na fase de crescimento

e se transformam em ovócitos primários 2n

ainda antes do nascimento, também inicia a

meiose da fase de maturação.

ovócitos I

ovogôniasovogônias

Meiose 
bloqueada 
na Prófase I



Ovulogênese - ovulação

Logo na prófase I essa meiose é bloqueada,

ficando assim até a puberdade quando, por

estimulação dos hormônios hipofisários,

começam os ciclos ovulatórios e menstruais.

Com a estimulação do FSH, um dos

ovócitos I 2n completará a primeira divisão

meiótica e formará um ovócito II n e o

primeiro glóbulo polar n. A formação do

glóbulo polar ocorre para eliminar metade

do material genético existente no ovócito I

para que o óvulo tenha apenas n

cromossomos, é uma célula atrofiada com

apenas o material genético excedente do

ovócito I, não terá capacidade nem estrutura

para se desenvolver. O ovócito II já é

haploide (n), mas ainda está com os

cromossomos duplicados, inicia a segunda

etapa da meiose e antes que essa termine

ocorrerá a ovulação, logo, a ovulação não é

a liberação de um óvulo, mas a de um

ovócito II.

ovócito I

1º glóbulo 
polar

ovulaçãoovócito I
ovócito IIovócito II

ovulação

fig. 25



Ovulogênese - fecundação

O ovócito II n é colhido pela trompa e em

até, aproximadamente, 72h se mantém vivo,

após, morre e se degenera. Estando vivo,

esse ovócito II n pode ser fecundado e

continuará a meiose, dividindo-se em um

óvulo n e no segundo glóbulo polar n,

desfazendo a duplicação dos cromossomos,

encerrando a meiose e dando início ao

desenvolvimento embrionário.

ovócitos II

óvulo

2º glóbulo 
polar

a ovulação não 
é a liberação 
de um óvulo, 
mas a de um 

ovócito II

1º glóbulo polar

ovócito em 
metáfase II



Ovulação e Fecundação

A célula que sai do ovário por ocasião da

ovulação é um ovócito secundário em

metáfase II e o primeiro glóbulo polar, tudo

envolvido por uma camada fina de

glicoproteína denominada zona pelúcida, e

também envolvida por uma outra camada de

células denominada de corona radiata.

Entre 100 e uns 500 espermatozoides

chegam ao ovócito para tentar fecundá-lo,

porém apenas um conseguirá atingir a zona

pelúcida, posteriormente a membrana

plasmática, deflagrando uma reação entre as

enzimas hialuronidase do acrossomo, a zona

pelúcida e a membrana plasmática do ovócito

formando a membrana de fecundação não

permitindo mais a penetração de outro

espermatozoide, evitando a polispermia. A

meiose tem continuidade, anáfase II,

rompem-se os centrômeros, e separam-se as

cromátides, e o núcleo do espermatozoide

entra no citoplasma da célula.

membrana 
plasmática

penetração do 
espermatozoide

1º glóbulo 
polar
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pelúcida

corona 
radiata
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Fecundação e Anfimixia

Na telófase II o núcleo da célula se

reconstitui, formando o óvulo n e o

segundo glóbulo polar n. O óvulo está com

dois núcleos, o pró-núcleo feminino n e o

pró-núcleo masculino n que se unem,

anfimixia, formando o núcleo diploide do

zigoto.

membrana 
plasmática

núcleo n do 
espermatozoide

membrana 
de 

fecundação

zona 
pelúcida

corona 
radiata

ovócito em 
anáfase II

óvulo n

pró-núcleo 
feminino n

pró-núcleo 
masculino n

2º glóbulo 
polar

membrana 
de 

fecundação

anfimixia 
zigoto 2n
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Tipos de ovos (zigoto)

Os zigotos são células especiais, capazes de

se desenvolver e formar um novo indivíduo.

Além da estrutura celular, membrana

plasmática, citoplasma, organoides

citoplasmáticos e núcleo organizado,

apresenta também, vitelo, alimento para

nutrir o desenvolvimento, parcialmente ou até

o nascimento.

Observe a presença, ou não, de citoplasma

em todo o volume da célula. Também a

quantidade e distribuição do vitelo no

citoplasma dela.

citoplasmacitoplasma

vitelovitelo

Quantidade
oligolécito

pouco vitelo

Distribuição
isolécito

homogênea

Quantidade
mediolécito
médio vitelo

Distribuição
heterolécito
heterogênea

Quantidade
megalécito
muito vitelo

Distribuição
telolécito
separado

anfíbios

aves

mamíferos



Tipos de Segmentação

Para cada organização dos zigotos quanto à quantidade e distribuição do vitelo e citoplasma,

ocorrerá um padrão de segmentação diferente. Para os três tipos básicos de zigotos, as

formas de segmentação serão as seguintes: Para os zigotos oligolécitos e isolécitos a

segmentação será holoblástica igual. (mamíferos – homem – anfioxo – ouriço do mar)

oligolécito
isolécito

oligolécito
isolécito

as células se dividem 
totalmente (total = holo)

as células permanecem 
aproximadamente do mesmo 

tamanho

blastômerosblastômerosblastômeros

fig. 31



Tipos de Segmentação

Para os zigotos mediolécitos e heterolécitos a segmentação será holoblástica desigual as

células maiores abaixo tem mais vitelo e menos citoplasma e as menores acima tem mais

citoplasma e menos vitelo. (anfíbios)

mediolécito
heterolécito
mediolécito
heterolécito

as células se dividem 
totalmente (total = holo)

células maiores com mais vitelo 
macrômeros

blastômerosblastômerosblastômeros células menores com menos 
vitelo micrômeros

fig. 32



Tipos de Segmentação

Para os zigotos megalécitos e telolécitos a segmentação será meroblástica discoidal,

aonde só tem citoplasma as células se dividem e aonde só tem vitelo, não há divisão. (aves –

répteis)

megalécito
telolécito

megalécito
telolécito

as células não se dividem 
totalmente (mero = parcial)

só vitelo

blastômerosblastômerosblastômeros células pequenas

só vitelo

células pequenas

fig. 33



Desenvolvimento Embrionário

O desenvolvimento embrionário dos

mamíferos, e em especial da espécie

humana, é bastante complexo, por esse

motivo é feita uma comparação embrionária

com o anfioxo, escolhido pois, como é um

protocordado, tem as mesmas etapas do

processo de desenvolvimento e mais

simples facilitando a compreensão das

estruturas e formação dos folhetos

embrionários.

fig. 30

fig. 34



Desenvolvimento Embrionário

Do Zigoto à Mórula

Formado o zigoto, ocorre o início do desenvolvimento embrionário, as células se multiplicam

por mitose, cada célula se divide completamente em duas novas células indiferenciadas

denominadas blastômeros até a formação da mórula. Esse processo é denominado

segmentação ou clivagem. - O ovo é do tipo oligolécito e telolécito, a segmentação é

holoblástica igual.

2 blastômeros 4 blastômeros...

em corte

continua



Desenvolvimento Embrionário

Da Mórula à Blástula

A blastulação ocorre com o afastamento das células do centro sendo empurradas para a fora

com a entrada de água, chegando ao limite, forma-se uma camada de células, a

blastoderme, envolvendo uma cavidade, a blastocele. Alguns autores consideram que por

não ter havido ainda diferenciação celular, a segmentação termina aqui.

blastoderme blastocele

continua



Desenvolvimento Embrionário

Da Blástula à Gástrula

Em um dos polos da blástula ocorrerá um achatamento seguido de uma embolia,

invaginação, formando mais uma camada de células que será o mesentoderme. O

movimento de dobra invadirá a blastocele formando uma outra cavidade, o arquêntero e um

orifício, o blastóporo, construindo assim, a gástrula.

continua

mesentoderme arquêntero

blastóporo

blastoderme

invaginaçãoinvaginação



Gástrula

A gástrula apresenta duas camadas de

células que terão destinos diferentes, o que

já mostra diferenciação, do lado de fora, o

ectoderme, primeiro folheto embrionário ou

germinativo, a camada de células do lado de

dentro é o mesentoderme de onde vai se

desmembrar ainda o endoderme e o

mesoderme, segundo e terceiro folheto

embrionário. O arquêntero, traduzido como

intestino primitivo, tem comunicação com o

meio externo, através do blastóporo que,

nos cordados, como no anfioxo, dará origem

ao ânus sendo, portanto, deuterostômios.

Nos animais em que o blastóporo forma a

boca são denominados prostostômios.

mesentoderme

arquêntero

ectoderme

blastóporo



Gástrula

No esquema abaixo você vê ao centro uma gástrula cortada, olhando para a esquerda,

repare que o corte passa pelo blastóporo, arquêntero e é possível ver as duas camadas de

células, o ectoderme e o mesentoderme. Na fatia da direita, o corte não passa pelo

blastóporo, mas é possível ver o arquêntero, o mesentoderme e o ectoderme.

Na gástrula da direita, no ectoderme está em destaque a região que formará o tubo neural e

no mesentoderme o que será o endoderme, o mesoderme e a notocorda.

mesentoderme arquêntero

ectoderme
blastóporoblastóporo

mesentoderme

ectoderme

continua



Desenvolvimento Embrionário

Da Gástrula à Nêurula

Um conjunto de movimentos a partir da gástrula dará origem à nêurula, uma invaginação do

ectoderme formará o tubo neural. Do mesentoderme separa-se o mesoderme do endoderme

e do teto do arquêntero diferencia-se a notocorda. Com o crescimento do mesoderme, forma-

se internamente uma cavidade denominada celoma.

formação do tubo neural notocorda

celoma

formação do tubo neural



Nêurula

Na nêurula encontramos os três folhetos embrionários, 1º ectoderme, 2º endoderme e o 3º

mesoderme, o tubo neural, a notocorda e o celoma.

endoderme  2º

Tubo Neural

ectoderme  1º

mesoderme  3º

notocorda

Celoma , 
cavidade 

cercada de 
mesoderme 
por todos os 

lados

Segue a 
histogênese e 

a 
organogênese

triblásticos



Endoderme
tubo digestivo, fígado, pâncreas, mucosas e sistema 

respiratório...

Mesoderme
sistema reprodutor, sistema circulatório, os tecidos 

conjuntivos como cartilagens e ossos, tecidos musculares...

Ectoderme
epiderme e anexos epidérmicos como unhas, pelos, 

cabelos, glândulas sudoríparas, mucosas bucal, anal  e 

nasal, estruturas do sistema nervoso como o encéfalo, os 

nervos e a medula, e mais...

Folhetos Embrionários

Você acompanhou a formação dos três folhetos embrionários, observe alguns exemplos do

destino de cada um deles na histogênese e na organogênese. Os animais que têm apenas

dois folhetos embrionários são denominados diblásticos e quando têm os três, triblásticos.

fig. 35



Notocorda

A notocorda é o eixo de sustentação do

embrião, é formada no anfioxo a partir do

mesentoderme, o cordomesoblasto se dobra

e se destaca do teto do arquêntero formando

o eixo longitudinal. No anfioxo a notocorda

permanece como eixo de sustentação, pois

são invertebrados cordados, nos vertebrados,

a notocorda pode permanecer sem função ou

desaparecer sendo substituída pela coluna

vertebral. A notocorda não formará nada.

notocordanotocordanotocorda
fig. 34

fig. 36



Ovo

O ovo surgiu com a conquista do ambiente terrestre para que os embriões pudessem se

desenvolver em lugar adequado e protegido. Conhecemos tradicionalmente do ovo a casca,

a clara e a gema, cada estrutura dessa desempenha função importante para o

desenvolvimento do embrião dos répteis, das aves e dos mamíferos monotremos.

casca
porosa 
e rica 
em 

cálcio

gema
um óvulo 

megalécito 
e  

telolécito

clara
coloide 

formado por 
água e 

proteína

chalaza

fig. 37

fig. 38



Ovo - Estrutura

Além da proteção, a casca é porosa para permitir a entrada de água e oxigênio e a saída de

gás carbônico, é rica em cálcio que será usado na mineralização dos ossos do embrião/feto.

A clara é uma mistura de albumina e água, o embrião retira a água da clara e, por osmose,

ela é reidratada. A gema é um óvulo que contém um disco de citoplasma denominado

cicatrícula e grande quantidade de vitelo armazenado para todo o tempo da gestação.

casca

chalaza

clara

câmara 
de ar

membrana 
coquilífera

vitelo
alimento

citoplasma
disco 

germinativo

fig. 39



Ovo – Ovulação

O ovário possui aproximadamente 4000 ovócitos, uma galinha põe em torno de 260 ovos por

ano. Os ovócitos se desenvolvem acumulando vitelo, um a um de 8 a 10 dias antes da

ovulação, o suficiente para um choco de 21 dias (para a galinha). Quando a ovulação

acontece, o ovócito é colhido pela trompa e no infundíbulo poderá ser fecundado, caso tenha

espermatozoides, uma porção densa de clara denominada chalaza se prenderá à gema

mantendo-a bem posicionada dentro do ovo.

magno

útero
casca

infundíbulo

ístmo
membrana 
coquilífera

ovário

ovulação

fig. 40



Ovo - Postura

Na porção do magno ocorrerá a formação da

base da clara e mucina. Na porção do istmo

será acrescentada mais água e mais

albumina à clara e a formação da membrana

coquilífera. No útero, complementa a adição

de água e forma-se a casca, em contato com

o ar começa a enrijecer.

Se foi fecundado, dentro do ovo existe um

embrião em desenvolvimento, ele mesmo

produzirá os anexos embrionários para

viabilizar seu próprio desenvolvimento.

fig. 41

fig. 42

fig. 43



Anexos Embrionários

Aves

Dos animais que efetivamente conquistaram

o ambiente terrestre, os que se desenvolvem

nos ovos desenvolvem anexos que

possibilitam que o embrião possa nutrir-se,

excretar e respirar dentro do ovo. Os anexos

são formados por membranas que separam o

ambiente do embrião, a reserva de alimento

da excreção.

Uma bolsa de membrana cheia de líquido, ao

redor do embrião forma a vesícula

amniótica. Outra membrana envolve a

grande reserva de vitelo já existente no ovo

formando o saco vitelínico. Outra

membrana forma uma bolsa que isola a

excreção dos demais ambientes. Todas as

membranas dos anexos estão envolvidas

pelo córion.

vesícula 
amniótica embrião

córion

Saco 
vitelínico

alantoide

Saco 
vitelínico

vesícula 
amniótica

fig. 42



Anexos Embrionários

Mamíferos

Nos mamíferos a vesícula amniótica, também

conhecida como bolsa d’água, é bem

desenvolvida. O saco vitelínico e o alantoide

são pequenos e não desempenham função

fisiológica significativa na maioria dos

mamíferos e logo vão desaparecer. A

placenta se desenvolve formando uma

imensa rede de capilares sanguíneos que se

encaixam com a circulação do endométrio

para permitir por difusão as trocas de

nutrientes e excretas entre a mãe e o

embrião/feto.

vesícula 
amniótica

embrião

Saco 
vitelínico

alantoide

placenta

endométrio

cordão 
umbilical

fig. 44



Gravidez

Da cópula à fecundação

Com o coito, começa a jornada dos

espermatozoides ao encontro do ovócito

secundário recém ovulado, essa jornada

deve levar umas duas horas da entrada do

útero até o terço distal da tuba uterina, onde

deverá acontecer a fecundação.

A fecundação é consumada com a anfimixia

formando o zigoto 2n e, a partir daí, inicia a

segmentação holoblástica igual à de um ovo

oligolécito e isolécito. Está iniciada a

gravidez.

coito visto por dentro

detalhe da penetração do 

espermatozoideanfimixia

fig. 45

fig. 46

fig. 1



Gravidez

Primeira semana

O processo da fecundação dura aproximadamente umas trinta horas, iniciando a gestação, a

segmentação ocorre dentro da tuba uterina e o embrião não aumenta de tamanho. Por volta

do quinto dia, o embrião, entre o estádio de mórula e blástula, nos mamíferos denominado de

blastócito, entra no útero e vai iniciar a nidação, que dura uns cinco dias.

ovulação

fecundação

zigoto

segmentaçãosegmentação

mórulanidação

fig. 47



Gravidez

Blastócito

O blastócito é formado por duas partes, uma camada externa de células denominada

trofoblasto, que dará origem à placenta, e outro conjunto de células internas, denominado

embrioblasto, que se desenvolverá no embrião.

nidação

blastócito

endométrio

blastócitoblastócito
embrioblastoembrioblasto

trofoblastotrofoblasto

blastocele

fig. 48

fig. 49



Gravidez

Terceira e quarta semanas

Na terceira semana o disco embrionário está

formado iniciando o processo notocordal e a

formação do tubo neural.

sulco 
primitivo  e 

processo 
notocordal

crista neural 
formação do 
tubo neural

Na quarta semana o coração já começa a

bater, inicia a formação da fosseta óptica,

aparecem os quatro arcos branquiais e os

botões dos membros superiores e inferiores

coração

fosseta 
óptica

4 pares de arcos 
branquiais

caudabotão dos 
membros
botão dos 
membros

fig. 50

fig. 51



Gravidez

Quinta e sexta semanas

Na quinta semana o embrião já tem cerca de

5 mm, a fosseta óptica se desenvolve, já

aparece a boca primitiva e a placa das mãos

como remos.

Na sexta semana ocorrerá a formação dos

lábios e do palato, inicia a formação da dobra

do cotovelo e aparecem os sulcos digitais.

fosseta 
óptica

confluência 
das 

cavidades 
oral e nasal

mão com os 
sulcos 
digitais

5 mm

botão das 
mãos

fig. 52

fig. 53

fig. 54



Gravidez

Da sétima a nona semanas

O embrião já se encontra entre 2 e 3 cm,

surgem as pálpebras, o tubérculo genital

ainda sem diferenciação sexual no início, os

membros se tornam mais compridos e todas

as estruturas internas e externas estão

iniciadas e presentes. Ao final da fase

embrionária, início da fase fetal, nona

semana, a cabeça já tem aparência humana,

o sexo já está quase totalmente diferenciado

e o feto está com aproximadamente 5 cm.

cabeça e face  
com aparência 

humana

pés com os 
sulcos 
digitais

fig. 55

fig. 56



Gravidez

Terceiro mês

O bebê tem aproximadamente 8cm e 30g. A

ossificação que começou no período

embrionário continua, os membros estão

completamente formados, a criança começa

a se mexer e já é possível detectar os

batimentos cardíacos.

A mãe ainda não percebe a barriga, mas os

sintomas desagradáveis do início devem

desaparecer.

9 semanas

10 semanas

11 semanas

12 semanas

fig. 57



Gravidez

Quarto mês

O bebê tem aproximadamente 18 cm e 100g.

Já começa a aparecer cabelo na cabeça,

ainda muito grande, todos os sistemas do

corpo apresentam um desenvolvimento

acelerado, ainda há muito espaço para o

bebê dentro do útero, o bebê já consegue

sugar e piscar e tem um bom ganho de peso.

O útero está saindo da bacia, aumentam o

volume de sangue e os batimentos

cardíacos, a mãe deve estar atenta também

com o seu ganho de peso.

13 semanas

14 semanas

15 semanas

16 semanas

fig. 57



Gravidez

Quinto mês

O bebê tem de 25 a 30 cm e de 200 a 450g.

A cabeça já está mais proporcional ao corpo,

e já está coberto pela lanugem, pelo que

recobre o corpo; dorme e acorda, nos

meninos os testículos descem para a bolsa

escrotal. O cérebro está crescendo rápido

A mãe percebe bastante os movimentos do

bebê, o peso extra e o deslocamento da

barriga deve estar começando a dar sinais no

final do dia.

17 semanas

18 semanas

19 semanas

20 semanas

fig. 57



Gravidez

Sexto mês

O bebê tem de 27 a 35 cm e de 550 a 800g.

Os ossinhos da orelha média começam a

enrijecer e o bebê já poderá escutar, se

ocorresse um nascimento prematuro as

chances de sobrevivência seriam bem reais e

embora os pulmões estejam prontos, ainda

não estão maduros.

A mãe pode ficar mais indisposta e o médico

poderá pedir exames de diabetes

gestacional, o útero está quase do tamanho

de uma bola de futebol.

21 semanas

22 semanas

23 semanas

24 semanas

fig. 57



Gravidez

Sétimo mês

O bebê tem de 32 a 42 cm e de 1100 a 1350g. O bebê se posiciona

de cabeça para baixo, tem apenas 3% de gordura, os pulmões já

são capazes de respirar e o cérebro já controla as funções básicas

vegetativas.

É comum a mãe sentir câimbras, inchaço, azia, indigestão, falta de

ar, etc. nesse período.

25 semanas

26 semanas

27 semanas

28 semanas

fig. 57



Gravidez

Oitavo mês

O bebê tem de 41 a 45 cm e de 2000 a 2300g.

Aumenta a produção de gordura, o panículo adiposo,

a pele está menos enrugada, o líquido amniótico

atinge o máximo.

Nessa fase há os cuidados com uma pré eclampsia,

a mãe já tem contrações irregulares que estão

preparando o útero para o parto.

29 semanas

32 semanas

fig. 57



Gravidez

Nono mês

O bebê tem em torno de 50 cm e de 3200 a 3500g. O

panículo adiposo já está preparado, caem os pelos

do corpo, quando atingir 37 semanas estará pronto

para nascer, a medida da cabeça é a mesma do

abdome.

A criança deve estar encaixada para o nascimento é

hora de se preparar para o parto.

36 semanas

40 semanas

fig. 57


