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Embriologia Humana
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Embriologia Humana

• É o estudo do crescimento e da diferenciação sofridos por um 

organismo no curso de seu desenvolvimento, desde o estágio de 

ovo até o de um ser altamente complexo.
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Embriologia Humana

• Fecundação;

• Segmentação ou Clivagem;

• Blastulação;

• Gastrulação;

• Neurulação. 

Formação do Embrião
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Embriologia Humana

• Multiplicação celular: divisão mitótica;

• Crescimento celular:

Zigoto: 0,0000003g;

Feto (9 meses): + 3 Kg.

• Especialização celular: forma vários tipos celulares ( muscular,

nervosa, etc.)

Processos Fundamentais

https://www.qconcursos.comhttps://www.qconcursos.comhttps://www.qconcursos.comhttps://www.qconcursos.comhttps://www.qconcursos.comhttps://www.qconcursos.comhttps://www.qconcursos.com



Embriologia Humana

• A partir da primeira divisão mitótica, inicia-se o

desenvolvimento embrionário;

• Formação de blastômeros;

• Formação da mórula (bola maciça de células)

Clivagem
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Embriologia Humana

 Constitui a forma embrionária encontrada após sucessivas

divisões celulares.

 Caracteriza-se, fundamentalmente, pela forma esférica e por

apresentar-se maciça, isto é, formada inteiramente por células

embrionárias.

 Só ocorre no tipo de segmentação holoblástica igual.

Mórula
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Embriologia Humana

• Surgimento de um líquido interno no centro da massa

celular;

• Cavidade interna = blastocele;

• Existem diferentes tipos de blástulas

Formação da Blástula - Blastulação
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Embriologia Humana

• A blástula sucede a mórula e antecede a gástrula.

• É uma das primeiras fases de formação.

• No sexto dia da fecundação, o blastocisto “fixa-se” no

endométrio do útero, iniciando a fase de implantação.

• Caracteriza-se pela presença de duas camas celulares; pode

ocorrer a formação da gástrula por invaginação de um dos

pólos da blástula ou por recurvamento do disco embrionário

(vertebrados).

Formação da Blástula - Blastulação
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Embriologia HumanaFormação da Blástula - Blastulação
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Embriologia Humana

• É o processo de divisão e migração celular que termina na

formação da Gástrula;

• Estrutura que apresenta os folhetos embrionários;

• Formação do arquêntero e blastóporo:

PROTOSTÔMIOS: blastóporo origina a boca primeiro;

DEUTEROSTÔMIOS: blastóporo origina o ânus primeiro.

Formação da Gástrula - Gastrulação
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Embriologia HumanaFormação da Gástrula - Gastrulação
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Embriologia Humana

• É a fase de formação do tubo neural;

Neurulação
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Embriologia HumanaNeurulação

https://www.qconcursos.comhttps://www.qconcursos.comhttps://www.qconcursos.comhttps://www.qconcursos.comhttps://www.qconcursos.com



Embriologia HumanaOrganogênese

• O três folhetos germinativos se organizam e formam as

estruturas dos animais.
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Embriologia HumanaFolhetos Embrionários

Folhetos Embrionários Tecidos

Ectoderma Epitélio e Sistema Nervoso

Endoderma

Epitélio do tubo digestivo;

Epitélio do sistema respiratório

Mesoderma

Derme;

Sistema muscular e circulatório;

Esqueleto e Sistema urogenital.
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Embriologia HumanaResumindo

Célula-ovo             mórula             blástula                gástrula                  nêurula
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