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HEMB - Hormônios na Embriologia
DEHA - Desenvolvimento Embrionário Humano e Anexos
GEST - Desenvolvimento Embrionário Humano – Gestação
DSEC - Desenvolvimento Embrionário Comparado
REEH - Resumo e Exercícios de Embriologia Avançada
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E aí, galera do MeSalva! Tudo certo? Bom, vocês lembram que na apostila de
Embriologia vimos como essa área da Bio começou a ser estudada, as primeiras etapas da
formação dos embriões, a origem dos órgãos e as classificações dentro da Embrio. Pois então,
nesta apostila vamos aprofundar mais! O foco aqui seremos nós, os seres humanos! Vamos
entender os hormônios que regulam e atuam no nosso desenvolvimento embrionário, as etapas e
adaptações do corpo à gestação e estudar sobre o desenvolvimento embrionário comparado!
Prontos para intensificar os conhecimentos sobre a Embriologia? Então, vamos lá!

HO RMÔ N IO S N A EMBRIO LO GIA
Na apostila de Fisiologia Humana, falamos sobre alguns hormônios que agem
estimulando e controlando as atividades reprodutivas. Dessa forma, eles atuam de maneira
relacionada com os hormônios envolvidos no desenvolvimento do embrião, que ocorre após a
fecundação. O FSH (hormônio folículo estimulante) e o LH são hormônios produzidos na
hipófise e regulados pelo GnRH (hormônio liberador de gonadotrofina). O FSH é responsável
por estimular os folículos ovarianos a se desenvolverem, produzindo os ovócitos, enquanto o
LH (hormônio luteinizante) é responsável pela ovulação e formação do corpo lúteo (folículo que
liberou o ovócito). Esses hormônios atuam de maneira conjunta com outros dois hormônios:
estrogênio e progesterona, produzidos nos ovários, que também terão um papel no
desenvolvimento embrionário.

FIGURA 1: O HORMÔNIO GNRH REGULA A LIBERAÇÃO DO FS H, QUE ES TIMULA (+) O
CRES CIMENTO DOS FOLÍCULOS , QUE LIBERAM ES TROGÊNIO. O ES TROGÊNIO INIBE (-) A
LIBERAÇÃO DO FS H, E O GNRH PAS S A A LIBERAR LH. O CORPO LÚTEO ES TIMULA A
PRODUÇÃO DE PROGES TERONA QUE, POR FIM, INIBE A LIBERAÇÃO DO LH.

O ciclo menstrual nada mais é do que uma preparação do corpo para a implementação e
mantimento de um embrião. Se a fecundação não ocorre e, por consequência, não há embrião
para nutrir, ocorre a menstruação, que é a descamação da parede do útero. Mas agora, se ocorre
a fecundação do óvulo pelo espermatozóide, o embrião começa a se desenvolver e mais
hormônios começam a entrar em ação. O corpo lúteo (aquele formado pelo que restou do
folículo) é mantido pela HCG (gonadotrofina coriônica humana), e fará parte da placenta. A
HCG é produzida pelo embrião e estimula a produção de progesterona em grande quantidade.
“Ah, mas a progesterona não era estimulada pelo LH?”, exatamente. Mas esses dois hormônios
são muito semelhantes e ambos produzem progesterona pela mesma razão: preparar o corpo
para o embrião. Acontece que quando o embrião está ali, essa produção precisa ser em alta
escala, pois é essencial que não ocorra contrações no útero e descamação do endométrio, assim
como é necessário que a glândulas mamárias se desenvolvam para a lactação.
A placenta do embrião (que vamos ver como se forma daqui a pouco), além de produzir
a HCG e a progesterona, também é responsável pela produção do estrógeno e da
somatomamotropina coriônica (ou lactogênio placentário humano). A somatomamotropina
coriônica apresenta estrutura similar ao hormônio de crescimento, tendo como função,
influenciar o crescimento, a lactação e o metabolismo da glicose o dos lipídios da mãe, que
utiliza a gordura para obter energia, deixando a glicose disponível para o feto.
O estrogênio aumenta o tamanho do útero e a genitália externa da mãe, estimulando
também o crescimento dos ductos mamários e tendo um papel de relaxamento dos ligamentos
pélvicos, que facilita o parto. O estrogênio atua também no desenvolvimento do aparelho genital
das fêmeas, que só se desenvolve por completo se os ovários da fêmea em desenvolvimento
secretarem esse hormônio. O aumento desse hormônio, ainda, quando se inicia o trabalho de
parto, estimula a liberação de oxitocina e a síntese de prostaglandinas, que provocam a
contração do útero.

Teste de gravidez! Vocês já pararam para se perguntar como funciona um teste de gravidez?
O que ele tem a ver com o xixi? Pois então, o teste de gravidez de farmácia detecta a presença
da HCG! Como esse hormônio é produzido pelo embrião e liberado na corrente sanguínea, se
ele está presente na urina significa que a pessoa está grávida. É por isso que o teste de
gravidez pode dar falso negativo! Caso a gravidez seja muito recente, haverá uma baixa
concentração do hormônio no sangue, que vai acabar não aparecendo na urina e levando à
ideia errada de não estar grávida.

DES EN VO LVIMEN TO EMBRIO N ÁRIO HUMAN O E AN EXO S
Mas então, como uma célula (o zigoto) acaba virando um organismo formado por
trilhões de células tão complexo como nós? É isso que vamos entender agora.
Durante a primeira semana de desenvolvimento do embrião, enquanto o zigoto está
sendo transportado da tuba uterina para o útero, ocorre a clivagem: uma série de mitoses que
ocorre sem o aumento de volume das células. Esse é um processo lento nos mamíferos, se
comparado com os outros animais, levando praticamente um dia para cada divisão mitótica. O
embrião se divide até chegar num total de 32 células (ainda sem o aumento de volume!).
Relembrando que essas células são chamadas de blastômeros.
Até o estágio de 8 células, todas as células contém as informações necessárias para se
desenvolver nas diferentes células que formam o organismo, isso é, todas as células têm o
mesmo potencial de se desenvolver, podendo haver perda de alguma célula sem afetar o
desenvolvimento do embrião. Porém, a partir desse estágio, cada célula irá se desenvolver para
uma função/estrutura específica de acordo com a posição que estiver ocupando no embrião,
afetando seu desenvolvimento caso alguma célula se perca. O embrião com 16 células se
assemelha a uma amora, sendo chamado de mórula, como vimos na apostila de Embrio.
Quando com 32 células, os blastômeros começam a secretar líquido para dentro do embrião, que
se concentra em uma cavidade: a blastocele. Nesse momento, o embrião é chamado de
blastocisto, que se divide em dois, uma parte que vai formar a parte embrionária da placenta e
outra, o embrião em si. Aqui termina o processo de clivagem, sendo em blastocisto o estágio
que o embrião se implanta na parede uterina.

FIGURA 2. REPRES ENTAÇÃO DO TRANS PORTE DO EMBRIÃO PELA TUBA UTERINA E DA S UA
IMPLANTAÇÃO NO ÚTERO.

ANEXOS EMBRIONÁRIOS
Com a chegada do blastocisto no útero, a placenta começa a se formar, sendo
constituída por um componente fetal (trofoblasto - parte do blastocisto) e um materno (parte do
endométrio). É através desse órgão que as trocas gasosas, de nutrientes e de excretas do feto
com a mãe serão realizadas. O sangue do feto e da mãe, entretanto, não se misturam.
No fechamento da primeira semana de gestação, o embrioblasto (parte do blastocisto
que irá formar o embrião) se divide em epiblasto e hipoblasto, formando- se a cavidade
amniótica. O teto dessa cavidade é originado pelas células do epiblasto e as células do
hipoblasto dão origem ao saco vitelino (que em aves e em répteis armazena o vitelo, ausente nos
mamíferos). O âmnio (membrana amniótica) irá revestir o saco amniótico, que comporta o
líquido amniótico, responsável por proteger o feto de dessecamento, de choques mecânicos e de
infecções, permitindo sua movimentação e mantendo sua temperatura constante.
Na segunda e terceira semanas começam a se formar vilosidades no córion, que é o
conjunto de células diferenciadas do trofoblasto e mesoderma extraembrionário, denominadas
vilosidades coriônicas. Ainda na segunda semana, por volta do 16º dia, se forma o alantóide,
importante órgão respiratório e depósito de excreção urinária em alguns mamíferos, mas que
nos humanos é vestigial, ou seja, não apresentam uma função e são “herança” dos seres
ancestrais.

FIGURA 3: EMBRIOBLAS TO IMPLANTADO NA PAREDE DO ÚTERO.

GASTRULAÇÃO, NEURULAÇÃO E ORGANOGÊNESE

Na terceira semana do desenvolvimento embrionário, o processo em destaque é a
gastrulação, que vai estabelecer as três camadas germinativas no embrião (endoderma,
mesoderma e ectoderma). Nos mamíferos, incluindo humanos, ela é semelhante a de répteis e
aves. Ao final da terceira semana, as células do mesoderma formam uma estrutura que reuniu
diversos espécies, a notocorda, formando o filo Chordata. Ela serve como eixo de sustentação
no embrião e, em alguns vertebrados, como os mamíferos, induz o desenvolvimento do sistema
nervoso no ectoderma, que terá algumas de suas células se diferenciando na placa neural que irá
se tornar o tubo neural.
O tubo neural dará origem ao sistema nervoso central, composto pelo encéfalo e a
medula espinhal. No momento da formação do tubo neural, formam-se as cristas neurais, células
que migram para várias partes do corpo, originando diversas estruturas, como os gânglios e os
nervos raquidianos do sistema nervoso periférico; as meninges do sistema nervoso central; os
músculos e os ossos da cabeça; a medula da adrenal, e os melanócitos.
Na quarta semana, o embrião se dobra, fazendo com que as áreas que darão origem aos
órgãos passem a ocupar a posição que possuem no indivíduo adulto, ou seja, os folhetos
embrionários vão derivando os órgãos, e, até a oitava semana, a maioria dos órgãos já se
estabelecem e passam a se desenvolver. O ectoderma irá formar o revestimento epitelial
externo, no caso, a epiderme e seus anexos (pelos, unhas, glândulas sudoríparas, glândulas
sebáceas e glândulas mamárias), assim como o revestimento das cavidades oral e anal, as
glândulas salivares parótidas, o esmalte dentário, o sistema nervoso e os órgãos dos sentidos, a
medula da adrenal, o meato auditivo externo e o epitélio da parte terminal da uretra masculina.
O mesoderma irá “preencher” o organismo, originando o endotélio e o mesotélio, o tecido
conjuntivo (adiposo, cartilagem, osso, tecido sanguíneo e sangue) e o tecido muscular. O
sistema urinário e genital também são originados por esse folheto, assim como a notocorda. O
endoderma irá formar o revestimento epitelial interno dos sistemas, revestindo o sistema
digestório (da faringe ao reto) e os seus anexos (glândulas salivares submandibulares e
sublinguais; fígado, vesícula biliar e pâncreas), o sistema respiratório e suas glândulas, a bexiga,
a uretra e a vagina, o sistema auditivo e a tireoide e paratireoides.

FIGURA 4: TABELA COM OS FOLHETOS E ÓRGÃOS QUE ELES DÃO ORIGEM.

DES EN VO LVIMEN TO EMBRIO N ÁRIO HUMAN O GES TAÇ ÃO
Na oitava semana, chega ao fim esse período que chamamos de embrionário, e o
embrião, por apresentar um aspecto humano, passa a ser chamado de feto a partir da nona
semana (terceiro mês). O período total de gestação é de mais ou menos 38 semanas, ao final do
qual o feto já está completamente desenvolvido e pronto para nascer, quando completados 9
meses. “Ah, mas e por que se conta a gestação em semanas?” Justamente por tudo isso que

acabamos de ver! O embrião sofre muitas mudanças, principalmente nas primeiras semanas da
gestação, e se fosse contada pelos meses, muita informações importantes deixariam de ser
tratadas nesse acompanhamento, havendo uma precisão muito maior ao lidar com a gestação em
semanas, até para saber o melhor período para realizar exames como de sangue ou de
ultrassonografia.
Mas então, já vimos o que vai acontecendo de um lado da gestação, mas e do outro?
Como fica a pessoa que está crescendo e nutrindo um novo ser vivo em seu ventre e como seu
corpo se adapta para isso?
Bom, várias são as mudanças que ocorrem a uma pessoa grávida, desde o metabolismo
até questões corporais. Uma mudança que é um sinal típico da gravidez e pode aparecer logo
após a concepção é o aumento das mamas e sua sensibilidade, em que o corpo já vai se
preparando para amamentar. Outra mudança comum são os vômitos e náuseas, resultantes das
grandes alterações hormonais. Essas alterações podem ainda provocar o aumento da produção
sebácea, deixando os cabelos e a pele mais sedosos e brilhantes. Algumas pigmentações nos
mamilos, rosto, axilas, coxas e abaixo do umbigo podem aparecer durante a gestação, mas
desaparecem logo após o parto. Durante a gravidez, o crescimento da barriga alterna o centro de
gravidade da mulher, o que faz com que sua postura mude. Ao mesmo tempo, vai ocorrendo
uma diminuição da rigidez das articulações da bacia, que terá que se dilatar para a passagem do
bebê pelo canal vaginal no momento do parto. O aumento do útero consequente do crescimento
do feto pode gerar uma vontade constante de fazer xixi, podendo ocorrer incontinência urinária.
Esse problema é facilmente resolvido fortalecendo a musculatura da pelve, através de exercícios
de pompoarismo. Quanto ao metabolismo, como a mãe necessita nutrir o feto além de si mesma,
há um aumento das necessidades energéticas, o que demanda um reforço na alimentação. A
medida que o feto e a placenta vão se desenvolvendo, o volume do sangue e a frequência
cardíaca aumentam. A temperatura basal do corpo também aumenta, desde o momento da
ovulação até a concepção.

GESTAÇÃO UTERINA X GESTAÇÃO TUBÁRIA
Como vimos lá no início, o óvulo fecundado passa das trompas de falópio para o útero,
onde a gestação (uterina) ocorre. Mas pode ser que essa chegada ao útero não ocorra, e o óvulo
se implante em algum lugar fora do útero. A esse tipo de gestão damos o nome de ectópica.
Normalmente esse tipo de gravidez acontece na trompa de falópio (sendo a gestação tubária)
mesmo, quando o óvulo não consegue chegar até a parede uterina, mas também existem casos
em que ela ocorre no abdómen, no ovário ou no colo do útero. Se o corpo se prepara direitinho
para gestar um ser dentro do útero, já deu pra perceber que se o embrião se mete em outro lugar
vai dar ruim, né? Pois então, a gravidez ectópica não pode prosseguir como uma gravidez
normal. É muito comum que óvulo fertilizado não sobreviva, o que leva a um aborto espontâneo
e pode nem ser notado pela pessoa que engravidou. As coisas se complicam mesmo se o
embrião, contra todas as chances, consegue se desenvolver, pois o feto em crescimento pode
causar danos aos órgãos da mulher, levando a hemorragias perigosas. A gravidez ectópica deve,
então, ser interrompida o mais rápido possível, pelo uso de medicamentos (caso esteja em uma
fase bem inicial) ou através de cirurgia.

GÊMEOS MONOZIGÓTICOS, DIZIGÓTICOS E SIAMESES
Vamos falar agora de gêmeos! Vocês já devem ter parado para se perguntar como que
essas pessoas “idênticas” se formam. Pois então, os gêmeos monozigóticos, tidos como
idênticos, se originam de um único zigoto, ou seja, a célula que deveria se dividir e formar um
embrião acaba se dividindo mais e originando dois embriões (ou mais). Esse zigoto pode se
dividir de três maneiras para originar mais de um embrião. A primeira resulta em dois embriões
com saco amniótico, saco coriônico e placenta próprios. Na segunda, cada embrião tem seu saco
amniótico, mas os dois são cercados por um saco coriônico e, consequentemente, uma placenta.
E no terceiro, e mais comum, os dois embriões dividem um saco amniótico, e portanto, também
um saco coriônico e uma placenta.
Nesta terceira situação, se a divisão dos embriões não for completa, formam-se gêmeos
xipófagos (ou siameses), que podem estar unidos somente pela pele e/ou pelo tecido
subcutâneo. Esses tipos de gêmeos podem acabar compartilhando órgãos e parte do esqueleto,
podendo haver também um dos gêmeos com órgãos maiores do que os do outro.
Já os gêmeos dizigóticos (aqueles com aparência diferente) são de zigotos diferentes, ou
seja, são formados de dois óvulos e dois espermatozoides, por isso apresentam menos
semelhança genética. Os gêmeos dizigóticos são os que ocorrem com mais frequência. Como
são formados por zigotos diferentes, cada embrião terá seu saco amniótico, seu saco coriônico e,
consequentemente, sua placenta própria.

TIP OS DE P ARTO
Chegamos, finalmente, na parte do parto! Existem muitas formas pelas quais uma
mulher pode parir, sendo informal suas classificações e o que define cada um. Aqui vamos falar
um pouco sobre três dessas formas: o parto normal, o parto humanizado e a cesárea. Vamos
começar quebrando algumas ideias de senso comum e falar sobre a cesárea. A cesárea é um tipo
de parto que só deve ser realizado se houver alguma complicação com o parto normal ou caso o
bebê ou a mãe corram algum risco de vida, que são casos raros. Vocês sabiam que o Brasil é o
país que mais realiza partos por cesárea no mundo? Cerca de 40% dos partos realizados no SUS
(Sistema Único de Saúde) são cesáreas e na rede privada esse número sobe para 85%! A
Organização Mundial de Saúde recomenda que esse índice seja de no máximo 15%, já que a
cesárea, por ser uma intervenção cirúrgica, envolve maior risco para a mãe e para o bebê.
Apesar disso, a maioria dos médicos ainda orientam que esse processo seja realizado, com falsas
justificativas que induzem a mãe a preferir uma cesárea, como a posição do bebê e do cordão
umbilical. Oras, se, como já vimos antes, as trocas gasosas entre a mãe e o bebê são feitas
através do cordão umbilical, não teria como o bebê se sufocar, uma vez que ele não está
respirando pelo nariz. E quanto à posição do bebê, quando o mesmo está sentado, é necessário
realizar uma manobra para virar o mesmo e o parto ser realizado.
Agora, o parto humanizado é um tipo de parto normal, que está vinculado a essa ideia
de humanização do parto em que a mulher se torna o sujeito ativo, sendo um processo e não

necessariamente um tipo de parto. A ideia desse processo é conectar a mãe à sua gestação e ao
bebê, respeitando suas vontades e sua saúde, assim como o tempo do bebê para nascer. No parto
humanizado leva-se em consideração o preparo que a mãe deve ter, física e psicologicamente
para parir, assim como de que maneira, anatomicamente, é melhor de realizar o parto. A posição
deitada que temos como comum nos partos normais realizadas em hospitais não é a melhor,
sendo adotada nos hospitais por ser mais conveniente para os médicos de examinar e monitorar.
Diversas posições são possíveis para realizar o parto, como de cócoras ou de quatro e de lado,
assim como o local do parto (na água, na cama, no chão), cabendo à mulher descobrir qual será
a melhor para si. Diferente dos outros partos, o humanizado é acompanhado por uma doula,
uma assistente de parto que auxilia a gestante durante a gravidez e o trabalho de parto, focando
no bem estar da mulher e em seu autoconhecimento.
O parto normal, sendo humanizado ou não, traz inúmeros benefícios para a mulher e
para o bebê. Para a mãe, a recuperação é muito mais rápida e o risco de infecção é muito menor.
Os hormônios liberados durante o trabalho de parto, em principal a ocitocina, favorecem a
produção de leite materno, assim como aumentam o vínculo com o bebê, sendo popularmente
chamado de “hormônio do amor”. Já o bebê nasce mais calmo, mais ativo e com maior
facilidade para respirar.

DES EN VO LVIMEN TO EMBRIO N ÁRIO C O MP ARADO
Bom, agora que já falamos bastante sobre nós humanos, vamos ver um pouco sobre o
desenvolvimento embrionário dos outros animais, vendo as diferenças entre os equinodermas,
os protocordados, os anfíbios e as aves. Como vimos na apostila de Embriologia, a clivagem
(divisão) do zigoto ocorre de acordo com o tipo de ovo. Equinodermos e protocordados
apresentam ovo oligolécito. Os anfíbios apresentam ovo mesolécito e as aves telolécito. Os
mamíferos placentários, como nós, apresentam ovo alécito. Os ovos podem, ainda, apresentar
envoltórios externos. Equinodermos e anfíbios possuem envelope vitelino e uma camada
gelatinosa, enquanto aves possuem membrana vitelina, albúmen, membranas da casca e casca.

FIGURA 4: REPRES ENTAÇÃO DE UM OVO DE AVE.

A fertilização no equinodermos, nos protocordados e na maioria dos anfíbios é externa e
interna nas aves e nas salamandras e cobras-cegas (anfíbios). Quanto à clivagem, os
equinodermos apresentam clivagem total, igual e radial, enquanto nos protocordados ela é total,
igual e bilateral. Nos anfíbios, o ovo se divide de maneira total, desigual e bilateral e nas aves a
clivagem é parcial, discoidal e bilateral. A seguir, podemos ver como fica o ovo de cada um
desses animais no início da clivagens.

FIGURA 5: OVO DE CADA ANIMAL NA 4ª CLIVAGEM.

Ao final da clivagem, temos a etapa que chamado de blástula (uma camada oca de
células embrionárias, os blastômeros). O estágio seguinte é a gástrula, que se origina através da
gastrulação, processo em que irá se formar o arquêntero (intestino primitivo) e os três folhetos
embrionários (endoderme, mesoderme, ectoderme). Ao se formar o arquêntero, o blastóporo
também origina uma abertura no embrião que irá dar origem ao ânus (em animais
deuterostômios) ou à boca (em animais protostômios). Os equinodermos, assim como os
cordados (incluindo então os anfíbios e as aves)e os protocordados, são deuterostômios. São
exemplos de animais protostômios os moluscos e os artrópodes.
A partir daí, os folhetos embrionários passam a se desenvolver em órgãos e o
desenvolvimento do embrião segue. As aves apresentam um diferencial entre esses animais,
assim como os mamíferos, elas desenvolvem anexos embrionários para a nutrição e o
desenvolvimento do embrião. São eles o córion, camada mais externa que realiza as trocas
gasosas entre o embrião e o meio ambiente; o saco amniótico, que protege o embrião contra
choques mecânicos; o saco vitelino, constituído de vitelo que nutre o embrião em formação; o
alantóide, que realiza trocas gasosas e absorve cálcio da casca, fazendo com que a mesma
ecloda mais facilmente para a saída do feto; e a clara (ou albumina), anexo proteico que serve de
alimento para o embrião.

