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Embriologia humana e anexos embrionários 

Teoria 

 

O desenvolvimento embrionário, também chamado de embriogênese, ocorre após a fecundação. Neste 

processo, ocorrem inúmeras divisões celulares por mitose, que originam outras células. Estas divisões são 

chamadas de clivagem.  

 

Fecundação 

Depois da formação dos gametas na gametogênese, pode ocorrer a fecundação, ou seja, o encontro entre 

essas células germinativas.  

O ovócito II ovulado apresenta duas camadas de proteção: a corona radiata, mais externa, e a zona pelúcida 

formada principalmente por glicoproteínas. As enzimas presentes no acrossoma dos espermatozóides 

rompem essas camadas, fazendo com que seja possível um espermatozoide se fusionar ao ovócito II. 

Neste momento onde as duas camadas de proteção foram rompidas, há a fusão da membrana dos gametas, 

e para evitar a entrada de mais de um espermatozoide no ovócito (poliespermia), há a liberação de grânulos 

corticais. É neste momento que a meiose II do ovócito II finaliza, formando um corpúsuclo polar e o óvulo 

propriamente dito. É Importante lembrar que neste momento apenas os citoplasmas foram unidos, mas ainda 

não houve a fusão dos núcleos. 

 

Após a fusão das membranas e a finalização da meiose II, o núcleo do espermatozóide e do óvulo se unem, 

em uma etapa chamada de cariogamia. Aqui, com a fusão dos núcleos, temos a formação do zigoto diplóde 

(2n) que irá originar o novo ser. 

O processo da fecundação ocorre no terço posterior da tuba uterina, com a locomoção dos espermatozóides 

pela movimentação dos flagelos, e após a fecundação o zigoto migra para o útero para ser implatado. 
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(Imagem disponível em: https://descomplica.com.br/blog/materiais-de-estudo/biologia/ 

mapa-mental-gametogenese-e-embriogenese/) 

 

Etapas da clivagem: 

https://descomplica.com.br/blog/materiais-de-estudo/biologia/
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• Zigoto: é uma célula única, formada logo após a fecundação; a divisão ocorre por clivagem, e são 

formadas células idênticas entre si. 

• Mórula: aglomerado que contém entre 12 e 32 células, todas formadas também por clivagem; as células 

se mantém identicas entre si, indiferenciadas. Estas são as células tronco totipotentes, e podem se 

diferenciar em qualquer tipo de célula e tecido. 

• Blástula: as células da mórula se organizam e dão origem a um espaço oco, chamado de blastocele, e 

aqui as células também são indiferenciadas e totipotentes.  

• Gástrula: A blástula sofre uma invaginação, formando um espaço oco circundado por uma camada dupla 

de células. A camada mais externa é o ectoderma e a mais interna, o endoderma, iniciando a 

diferenciação dos folhetos embrionários, que são tecidos embrionários. O espaço oco é chamado de 

arquêntero (tubo digestivo primitivo) e há também um orifício chamado de blastóporo. Com a 

diferenciação dos tecidos embrionários, as células passam a ser células tronco pluripotentes, ou seja, 

cada célula de cada folheto possui a capacidade de gerar qualquer tecido, desde que este seja derivado 

do respectivo folheto embrionário. 

 

Imagem representando o desenvolvimento do zigoto. A ordem dos acontecimentos é:  

fecundação-zigoto-mórula-blástula-gástrula. 

 

• Nêurula: a gástrula se transforma em nêurula, que é a fase final da embriogênese, ocorre um dobramento 

das células do ectoderma, formando um tubo neural, que dará origem ao sistema nervoso. Nos animais 

triblásticos, algumas células do endoderma darão origem ao mesoderma, e este pode ou não formar um 

espaço que abriga os órgãos internos dos animais, chamado celoma. A presença ou não de celoma 

diferencia os animais triblásticos em acelomados, pseudocelomados ou celomados. 
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Em animais protostomados (exemplo: vermes, moluscos e artrópodes), a abertuta do blastóporo origina a 

boca, e em deuterostomados (exemplo: equinodermos e cordados), esta abertura origina o ânus. Os animais 

diblásticos (cnidários) possuem o desenvolvimento embrionário até esta etapa. 

 
Exemplo do desenvolvimento de diblásticos. 

 

Folhetos embrionários 

Folhetos embrionários, também chamados de folhetos germinativos, são camadas de células originadas na 

fase de gástrula, e darão origem a diferentes estruturas. São eles: ectoderma, endoderma e mesoderma. 
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O esquema acima mostra um corte do embrião na fase de gástrula. O Arquêntero é conhecido como o 

intestino primitivo e o celoma, cavidade revestida pelo mesoderma.  

É muito importante saber o destino de cada folheto embrionário, isto é, quais as estruturas que irão ser 

formadas. Veja abaixo os tecidos adultos que são formados a partir dos três folhetos embrionários: 

• Endoderma: Revestimento do sistema digestório e respiratório 

• Ectoderma: Revestimento externo (epiderme) e sistema nervoso (formado a partir do tubo neural) 

• Mesoderma: A maior parte dos demais tecidos e sistemas 

 
Exemplo do desenvolvimento em triblásticos. 

 

Anexos embrionários 

Anexos embrionários não fazem parte do corpo do embrião, mas derivam dos folhetos embrionários e 

auxiliam no desenvolvimento e proteção do embrião. São eles: 
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• Vesícula vitelina ou saco vitelínico: estrutura que armazena vitelo, uma substância nutritiva e proteica, e 

auxilia na nutrição; está presente em peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. 

• Âmnio ou bolsa amniótica: delimita a cavidade amniótica, protege o embrião contra choques mecânicos 

e evita a desidratação; está presente em répteis, aves e mamíferos. 

• Cório: membrana que recobre o embrião e os outros anexos embrionários, além de ajudar nas trocas 

gasosas; está presente em répteis, aves e mamíferos. O cório irá originar a placenta nos mamíferos. 

• Alantóide: auxilia nas trocas gasosas; está presente em répteis, aves e mamíferos. Nos répteis e aves, 

ele armazena o produto da excreção do embrião. 

• Placenta: exclusiva dos mamíferos, faz a troca de substâncias (nutrientes, excretas e gases, por exemplo) 

entre a mãe e o filhote. É importante lembrar que NÃO ocorre mistura do sangue da mãe com o do feto. 
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Exercícios 

 

1. Assinale a alternativa correta: 

a) Gametogênese é um processo de formação de células destinadas à reprodução, onde se verifica 

b) Na espermatogênese, cada espermatogônia dá origem a um espermatozóide fértil e três glóbulos 

polares não-funcionais. 

c) Na ovogênese formam-se quatro óvulos férteis a partir de cada ovogônia. 

d) Na espécie humana, a ovogênese completa-se apenas quando ocorre a penetração do 

espermatozóide no ovócito II. O ovário libera o ovócito II que penetra no oviduto (Trompas de 

Falópio) e só completa a segunda divisão meiótica quando fecundado pelo espermatozóide. 

e) Os gametas são células diplóides que têm a função de garantir a reprodução das espécies. 

 

 

2. “Entre os cerca de 75 trilhões de células existentes em um homem adulto são encontrados em torno 

de 200 tipos celulares distintos. Todos eles derivam de células precursoras, denominadas ‘células-

tronco’. A célula-tronco prototípica é o óvulo fertilizado (zigoto). Essa única célula é capaz de gerar 

todos os tipos celulares existentes em um organismo adulto. […] As células-tronco embrionárias são 

estudadas desde o século XIX, mas há 20 anos dois grupos independentes de pesquisadores 

conseguiram imortalizá-las, ou seja, cultivá-las indefinidamente em laboratório. Para isso, utilizaram 

células retiradas da massa celular interna de blastocistos (um dos estágios iniciais dos embriões de 

mamíferos) de camundongos.” 

(CARVALHO, A. C. C. de. “Células-tronco. A medicina do futuro”. CIÊNCIA HOJE, v. 29, n. 172, jun. 2001. p. 26-31.) 

Com base nas informações do texto e nos conhecimentos sobre o assunto, é correto afirmar: 

(01) O zigoto ou ovo resultante da fertilização deve sofrer uma série de divisões celulares, que iniciam 

no processo de clivagem para originar um organismo multicelular complexo. 

(02) O blastocisto corresponde à fase de blástula no mamífero e contém células capazes de originar 

diferentes tipos celulares. 

(04) Uma célula-tronco embrionária é aquela que pode se diferenciar em um único tipo celular durante 

o processo de desenvolvimento. 

(08) O zigoto pode ser considerado uma célula totipotente, pois pode dar origem a todos os tipos 

celulares de um organismo, inclusive os gametas. 

 

 

3. Um embrião esférico, constituído por uma única camada de pequenas células que circunda uma 

cavidade preenchida por um líquido, está na fase de: 

a) zigoto. 

b) mórula. 

c) gástrula. 

d) nêurula. 

e) blástula. 
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4. “Reunidos, os cromossomos do espermatozoide e do óvulo representam o material genético do novo 

indivíduo, com informações necessárias e suficientes para o seu desenvolvimento. A respeito do 

desenvolvimento embrionário dos animais, assinale a(s) alternativa(s) correta(s). 

(01) O zigoto que se forma após a fecundação normal inicia um processo de divisão celular conhecido 

como gastrulação. 

(02) Ovos telolécitos apresentam grande quantidade de vitelo, distribuída de forma heterogênea no 

citoplasma. Esses ovos possuem um polo vegetativo com maior concentração de vitelo e um polo 

animal que apresenta menos vitelo, e estão presentes em aves, répteis, peixes e moluscos. 

(04) O alantoide é uma membrana formada pelo crescimento conjunto do ectoderma e do mesoderma 

ao redor do embrião e tem por função prevenir a dessecação e amortecer choques mecânicos. 

(08) Para que a fecundação se concretize, é necessário que ocorra o fenômeno da anfimixia. 

(16) Os folhetos germinativos são diferenciados no estágio de gástrula, sendo o ectoderma 

responsável por originar o sistema nervoso, a epiderme e as estruturas associadas a ela.” 

 

 

5. As fases iniciais do desenvolvimento embrionário do anfioxo estão representadas nas figuras a seguir: 

 

a) Identifique essas fases. 

b) Descreva as diferenças de cada uma delas em relação à fase anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

9 

Biologia 
 

Gabarito 

 

1. D 

A alternativa a está incorreta, pois, durante o processo de gametogênese, deve ocorrer tanto a mitose 

(para aumento do número de células germinativas) quanto a meiose (para redução do material genético 

pela metade e aumento de sua variabilidade genética). A alternativa b está incorreta, pois cada 

espermatogônia dá origem a quatro espermatozóides e, durante a gametogênese masculina, não há 

formação de corpúsculos polares. A alternativa c está incorreta, pois na ovogênese formam-se apenas 

um grande ovócito secundário fértil a partir de cada ovogônia. As outras células pequenas formadas 

(corpúsculos polares) se degeneram. A alternativa d está correta, pois, de fato, o gameta feminino 

liberado durante a ovulação é o ovócito II, que encontra-se estacionado na fase de metáfase II. Esse 

gameta só completará a divisão meiótica após a fecundação. A letra e está incorreta, pois os gametas 

são células reprodutivas haplóides. 

 

2. Soma: 01 + 02 + 08 = 11 

A opção o1 está correta, pois, depois da fecundação, essa célula-ovo sofre inúmeras clivagens, ou seja, 

inúmeras mitoses e posterior especialização celular, gerando órgãos e sistemas. Logo, um organismo 

mais complexo. O item 02 também está correto, pois o blastocisto são células formadas na blástula. 

Estas são células ainda indiferenciadas, que podem dar origem a qualquer tipo celular. Por isso são 

chamadas células tronco totipotentes. O ítem 04 está errado, já que as células-tronco embrionárias 

podem diferenciar-se em diversos tipos celulares. E, por último, a opção 08 está correta, porque o zigoto 

é a primeira fase da formação do embrião, onde ainda não ocorreu nenhuma divisão ou diferenciação 

celular. 

 

3. E 

A blástula é uma estrutura formada por uma camada de célula (blastoderme) que delimita uma cavidade 

interna cheia de líquido denominada blastocele. 

 

4. As afirmativas 02, 08 e 16 estão corretas e somam 26. 

As divisões mitóticas do zigoto são chamadas de segmentação, ou clivagem. A Essa segmentação 

ocorre diversas vezes até criar uma massa celular chamada mórula. A mórula continua apresentando 

diversas divisões, mas essas são seguidas de migração e rearranjo dessa massa celular formando a 

blástula. A gastrulação é o que ocorrerá em seguida, dando origem a boca ou ânus primitivo e as 

camadas embrionárias. 

Quanto a afirmativa 04, o alantoide é um anexo embrionário formado pelo crescimento conjunto do 

endoderma e do mesoderma a partir da porção posterior do saco vitelínico e está relacionado à 

respiração, armazenamento de excretas e absorção de cálcio em répteis e aves. Nos mamíferos 

placentários faz parte da placenta, juntamente com o cório. 
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5.  

a) A primeira fase, em que ainda não há nenhuma divisão celular, é o zigoto, quando acabou de ocorrer 

a fecundação. A fase B, onde as células juntas parecem uma amora, é chamada de mórula. A fase 

C, em que as células migram para fora, ainda sem diferenciação celular, é a blástula. A fase D, onde 

há invaginação das células da periferia para o interior do embrião, é a gástrula. A fase E corresponde 

à nêurula, onde o tubo neural já foi formado. 

b) O zigoto ainda não possui clivagens. Por isso é inteiriço. Depois de sofrer inúmeras divisões 

celulares, é formada a mórula, aglomerado celular que contém entre 12 e 32 células. Não há espaço 

entre as células. Depois, as células migram para a periferia, dando origem à blástula, onde há uma 

cavidade no interior denominada blastocele. Algumas células sofrem invaginação para o interior do 

embrião, no qual a cavidade que corresponde ao intestino primitivo é o arquêntero. Na nêurula há 

desenvolvimento da placa neural. Nesta fase são encontradas ectoderme, mesoderme e endoderme, 

ou seja, os três folhetos embrionários. 

 


