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Anexos embrionários e as 
trocas materno‐fetais

Âmnio e córion

Saco vitelino e alantóide

Placenta e decídua

Cordão umbilical

Circulação placentária



Âmnio e córion

Anexos: âmnio, córion, saco vitelino, 
alantoide, cordão umbilical e placenta

São estruturas membranosas que se originam de 
células também derivadas do zigoto, e que fornecem 

suporte ao desenvolvimento do embrião/feto.  
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Líquido Amniótico

• A parede externamente está o córion e internamente
o epitélio amniótico;

• Inicialmente o líquido amniótico é secretado pelos
amnioblastos, depois é renovado pelos vasos do
córion;

• Constituição: água (99%), sais, proteínas,
carboidratos, lipídeos, células descamadas, urina
fetal, secreções orais e respiratórias;

• Volume ao final gestação pode chegar a 1000 mLs,
mas com possibilidade de oligoidrâmnio e
polidrâmnio em casos patológicos.

Funções do Âmnio

• Proteção mecânica;

• Evitar a desidratação;

• Crescimento simétrico;

• Controle térmico;

• É representativo do feto;

• Expansão das vias respiratórias e desenvolvimento 
também dos  sistemas digestório, urinário e locomotor.

Córion

• Porção lisa;

• Porção vilosa;

• Vilosidades primárias, 
secundárias e 
terciárias;

• Funções: adesão, 
penetração, função 
hormonal, trocas de 
nutrientes, gases e 
metabólitos. 
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Saco vitelino e alantóide

Saco vitelino e alantóide

Mamíferos superiores, incluindo homem, sua
função está relacionada à formação do
intestino primitivo e de células sanguíneas.

Alantóide

Aparece como uma evaginação do saco vitelino, que se
estende pelo pedículo do embrião;

Nos mamíferos: involui, mantendo‐se apenas seus
vasos;

Úraco, canal que comunica o alantóide com a bexiga
fetal;

OBS: o úraco após o parto forma o ligamento
umbilical mediano (liga o ápice da bexiga à cicatriz
umbilical).



Placenta e decídua

Placenta

• É um órgão com uma parte materna e uma
fetal;

• Responsável, dentre outras funções, pelas
trocas de metabólitos, nutrientes, gases e
outras entre a mãe e o feto;

• Produção de hormônios: estrógeno,
progesterona, gonadotrofina coriônica,
hormônio lactogênico placentário;

• A placenta é também uma barreira que impede
a mistura do sangue da mãe e do feto.
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Constituição da placenta

• De fora para dentro apresenta os seguintes
elementos: epitélio do âmnio, córion, vasos
alantóicos.

• Porção materna: endométrio (decídua).

Classificação da placenta de acordo com o 
tipo de barreira e a distribuição das 

vilosidades

Crescimento da placenta

‐ Crescimento placentário maior que o
crescimento fetal até 16ª semana;

‐ Crescimento do feto ‐ aporte : 25ª ‐ 38ª
semana;

‐ Sofre modificações de fatores intrínsecos e
extrínsecos;

‐ Peso placenta x peso do RN.



Cordão umbilical

Cordão Umbilical

• Faz o contato da porção fetal 
da placenta com o corpo do 
feto;

• É  revestido externamente 
pelo âmnio;

• Constituição: Vasos (duas A e 
uma V), restos do saco 
vitelino e o úraco, imersos 
em tecido conjuntivo mucoso 
(gelatina de Wharton ‐ GW).  

Circulação placentária



Vilosidades terminais, onde ocorre as principais trocas, 
o sangue materno flui para o espaço interviloso:

Vilosidade 
coriônica

Transferência através da membrana 
placentária (barreira):

Pulmão e rim materno

Água, nutrientes, O2

• Difusão simples;
• Difusão facilitada;
• Transporte ativo;
• Pinocitose.

Animação até a sexta semana 
do desenvolvimento:
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