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Embriologia (parte I)

Biologia do Desenvolvimento

Camada de material 
glicoproteico acelular 

e amorfo.

[Gametas masculino e feminino]
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• Restaura o número diploide normal de cromossomos (46) no zigoto.

• Determina o sexo cromossomial do embrião (xx ou xy).

• Causa ativação metabólica do ovócito e inicia a clivagem do zigoto.

Sequência de divisões mitóticas que ocorre após a formação do zigoto, resultando

em rápido aumento do número de células.

[Consequências da fecundação]

Segmentação ou clivagem

Oligolécito – Segmentação holoblástica (total) e igual

Heterolécito – Segmentação holoblástica (total) e desigual

• Pouco vitelo distribuído de forma homogênea.

Exemplo: equinodermos e anfioxo (cordado).

Obs.: em muitos mamíferos a quantidade de vitelo é tão

reduzida que os ovos são classificados como alécitos.

• Quantidade intermediária de vitelo distribuído de maneira

heterogênea no citoplasma.

Exemplo: anfíbios.

[Distribuição de vitelo nos ovos]
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Ovo oligolécito/ alécito

Ovo heterolécito

Origina blastômeros de tamanho diferentes, devido ao vitelo estar distribuindo heterogeneamente.

Micrômeros

Macrômeros

Igual

Desigual

[Segmentação holoblástica]

Telolécito – Segmentação meroblástica (parcial) e discoidal

Centrolécito – Segmentação meroblástica (parcial) e superficial

• Grande quantidade de vitelo, que empurra o núcleo

para uma região mais periférica.

Exemplo: maioria dos peixes ósseos, répteis e aves.

• Quantidade considerável de vitelo, que fica localizado

na região central do ovo ao redor do núcleo.

Exemplo: artrópodes.

[Distribuição de vitelo nos ovos]
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Blastômeros Vitelo

As células só se dividem na região do disco germinativo. O restante do ovo acumula vitelo.

1 - Apenas os núcleos se dividem, sem formação de células individualizadas.
2 - Os núcleos migram para a periferia do ovo.

Ovo telolécito

Ovo centrolécito

Discoidal

Superficial

[Segmentação meroblástica - parcial]

[Questão 01]

1. Os isolécitos ou oligolécitos possuem muito vitelo distribuído de modo desigual na célula, formando uma

região chamada de polo animal. Esse tipo de óvulo ocorre nos anfíbios e alguns peixes.

2. Os telolécitos são ovos grandes, com muito vitelo distribuído de forma desigual na célula. Esse tipo de óvulo

ocorre nos répteis, aves e alguns peixes.

3. Os heterolécitos possuem pouco vitelo, homogeneamente distribuído pelo citoplasma. Esse tipo de óvulo

ocorre nos equinodermos e cordados.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas

a) É correta apenas a afirmativa 1.

b) É correta apenas a afirmativa 2.

c) É correta apenas a afirmativa 3.

d) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.

e) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.

Errado

Certo

Errado
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Aglomerado sólido, semelhante a uma pequena amora.

[Mórula]

Blastulação: os blastômeros migram para a periferia celular, formando uma cavidade central, a blastocele. As

células da periferia secretam proteínas para o interior da mórula, e este processo faz com que as células, por

osmose, liberem líquido para este espaço, fazendo a cavidade aumentar.

[Formação da blástula]
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[Implantação humana]

No final da primeira semana, o blastocisto está superficialmente implantado no endométrio. 

Células-tronco
embrionárias

Mórula

Blástula
(Blastocisto)

[Células-tronco]
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[Questão 02]

As fotografias mostram nove etapas do desenvolvimento embrionário humano, desde o óvulo não

fecundado (1) até o estágio (9) em que ocorre a nidação no útero materno.

Com relação ao desenvolvimento ilustrado, é correto afirmar que, na
etapa

a) 8, ocorre a formação dos três tecidos embrionários: a endoderme, a
mesoderme e a ectoderme.

b) 2, ocorre a fecundação com união dos 46 cromossomos maternos com
os 46 cromossomos paternos.

c) 9, ocorre a formação do tubo neural e do sistema nervoso, sendo por
isso classificada como etapa de nêurula.

d) 6, ocorre a formação do blastocisto, etapa caracterizada pela presença
de uma cavidade embrionária.

e) 4, ocorre a formação de dois blastômeros, classificados como células-
tronco totipotentes

• Encontradas no interior do embrião

• Embriões descartados em clínicas de
reprodução assistida

• Classificadas em totipotentes ou
pluripotentes

Embrionárias

[Tipos de células-tronco]
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Totipotentes

Capacidade de gerar todos os tipos de células 

do corpo, incluindo os anexos embrionários.

Pluripotentes

Capacidade de gerar todos os tipos de células 

do corpo, excluindo os anexos embrionários.

• 32 a 64 células, aproximadamente.

• 5 dias após a fecundação (blastocisto).

[Células-tronco embrionárias]

Embrião
Parte embrionária 

da placenta

Blastocisto

[Células-tronco pluripotentes]
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[Questão 03]

A respeito das etapas e dos mecanismos de formação do embrião humano, julgue os

itens subsequentes.

01. O blastocisto é constituído por uma camada interna de células que origina o embrião

propriamente dito e por uma delgada camada de células, denominada trofoblasto, que

participa da formação da placenta. Certo

Adultas

Multipotentes

Extraídas dos diversos tecidos humanos.
Capacidade de gerar um número
limitado de células especializadas.

• Medula óssea.

• Cordão umbilical. 

• Sist. nervoso e epitélio.

[Tipos de células-tronco]
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Obrigado!!
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