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CAPITULO 1 
FUNDAMENTOS DE BIOLOGIA CELULAR 

A Biologia do Desenvolvimento é a área do conhecimento que estuda os processos pelos os seres

humanos se desenvolvem através do crescimento e diferenciação das células, tecidos e órgãos corporais.

A biologia do desenvolvimento integra informações dos mecanismos moleculares, bioquímicos e celulares

que estão envolvidos na embriogênese e, posteriormente na manutenção dos tecidos.

Atualmente a biologia do desenvolvimento é considerada de grande relevância para área da saúde já que

é a partir do seu conhecimento que está sendo possível desenvolver pesquisas com células-troncos com a

perspectiva de criar protocolos de regeneração de tecidos e órgãos corporais alterados por traumas,

disfunções ou doenças. Porém para aprofundarmos nossos conhecimentos sobre biologia do

desenvolvimento e, em especial a embriologia humana é necessário revisarmos os fundamentos da

biologia celular e tecidual.

1.1 Organização dos seres vivos

Todos os seres vivos são formados por uma cascata organizacional que inicia com moléculas que se

organizam em células, tecidos, órgãos e sistemas que formam o corpo. Cada indivíduo, por sua vez fará

parte de uma população que possui características em comum.

Se compararmos os seres vivos com os não vivos conseguimos prontamente verificamos diferenças
importantes.
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Apesar dos seres vivos serem compostos por elementos químicos que também são encontrados em

muitos objetos inanimados e também ocuparem espaço, ao contrário destes, os seres inanimados eles

conseguem se auto-organizar (Figura 2). Ou seja, eles conseguem:

(1) realizar uma auto criação corporal, a partir de uma única célula inicial formada pelos gametas

masculino e feminino desencadearem um programa de desenvolvimento que leva a formação de cerca

de 216 tipos de células, todos os tecidos, órgãos e sistemas corporais;

(2) eles conseguem manter constante o meio interno corporal, regulando assim a temperatura,

composição iônica e de outras moléculas em relação ao ambiente externo. Este processo é conhecido

como homeostase. Quando a homeostase corporal é rompida, por algum motivo (infecção bacteriana,

trauma, disfunções crônicas, etc) estamos então diante de uma doença. O tratamento da doença nada

mais é do que a tentativa de que aquele processo homeostático que foi alterado consiga retornar ao seu

estado original. A fisiologia geralmente é a disciplina em que vocês aprofundarão o conhecimento sobre

homeostase;

(3) Por fim, seres vivos conseguem se reproduzir e formar assim indivíduos semelhantes a eles através

de um processo conhecido como reprodução. Nos organismos evolutivamente mais primitivos a

reprodução inicialmente era assexuada. Posteriormente com a evolução da multicelularidade também

ocorreu evolução da reprodução sexuada, onde novos seres vivos são produzidos a partir da fecundação

do óvocito (gameta feminino) pelo espermatozoide (gameta masculino).

1.2 Composição química principal dos seres vivos

Penso que é importante resgatarmos informações sobre a composição química dos seres vivos, a fim de

integrar informações sobre aspectos bioquímicos e fisiológicos que estão diretamente associados a

biologia do desenvolvimento. Pois bem, em termos químicos os seres vivos são compostos de quatro

macromoléculas principais: os carboidratos, lipídios, proteínas e ácidos nucleicos (ácido

desoxirronucleico, DNA e ribonucleico, RNA).
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1.2.1 Os carboidratos

Os carboidratos são moléculas formadas a partir de uma molécula fundamental, a glicose. A glicose é um

cristal sólido de sabor adocicado cuja formula molecular é C6H12O6. É a partir da glicose que todos os

outros carboidratos mais complexos são formados. A principal fonte da glicose são os alimentos, com

destaque as frutas, vegetais folhosos, leguminosas, etc. Apesar disto o organismo também é capaz de

sintetizar glicose a partir de outras moléculas já é a partir da reação da glicose com o oxigênio que

respiramos que as células produzem energia.



Este processo ocorre em determinadas situações fisiológicas. Além de servir como molécula energética,

a glicose também pode se ligar a proteínas, formando as chamadas glicoproteínas, muitas das quais

participam da estrutura das células e tecidos. Por ser uma molécula muito importante, a concentração

da glicose no sangue (no plasma que é parte líquida) precisa ser mantida dentro de uma faixa definida.

Níveis mais baixos de glicose podem causar hipoglicemia e níveis elevados hiperglicemia. Quando, por

algum motivo (genético ou ambiental) os níveis de glicose ficam mais elevados esta condição leva a uma

doença conhecida como Diabetes mellitus.

Entretanto, é bom saber que existem vários tipos de diabetes mellitus, sendo os mais comuns a diabetes

mellitus do tipo 1 e a do tipo 2. A diabetes do tipo 1 é dependente de insulina e causada por falência

das células beta-pancreáticas em produzir insulina. Já a diabetes do tipo 2, está associada a resistência a

insulina geralmente causada por alterações relacionadas ao estilo de vida como a super alimentação e o

sedentarismo. Vocês irão aprender mais sobre o diabetes mellitus nas disciplinas de bioquímica e

endocrinologia.
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Como vocês já aprenderam a energia em organismos aeróbios é produzida sob a forma de uma

molécula denominada adenosina tri-fosfato na mitocôndria. Quando esta molécula é quebrada

(hidrolisada) ela se transforma em Adenosina di-fosfato e fosfato livre (ADP +P) liberando energia. É

importante comentar que nós também somos capazes de produzir ATP por via anaeróbia.

1.2.2 Os lipídios

Os lipídios também são moléculas fundamentais na

organização dos seres vivos, possuindo uma estrutura mais

heterogênea que os carboidratos. Eles também são

habitualmente obtidos a partir da nossa alimentação ainda

que, similar aos carboidratos o corpo produza muitas

moléculas lipídicas. Entre os principais tipos de lipídeos o

colesterol e os ácidos graxos têm um papel destacado. Estas

moléculas formam a bicamada lipídica de todas as

membranas celulares e das organelas. Portanto, sem lipídios

não seria possível a estruturação da unidade fundamental da

vida, como a célula é denominada!



Além de participar da estrutura das membranas, é a partir do colesterol que todos os hormônios

esteroides são produzidos no nosso corpo. Entre estes podemos destacar o estrogênio e a progesterona

que são sintetizadas em maior quantidade pelas mulheres, a testosterona pelos homens e outros

hormônios como a vitamina D, o cortisol, a aldosterona, etc.

Alterações na homeostase destas moléculas estão associadas a diversos tipos de disfunções e doenças

como a dislipidemia, aterosclerose, doenças cardiovasculares, infertilidade, etc.

1.2.3 As proteínas

As proteínas com certeza são moléculas de grande relevância para que o organismo consiga se estruturar

e funcionar. Estas moléculas desempenham uma quantidade expressiva de funções corporais. Elas estão

presentes na formação das membranas, do citoesqueleto e outras estruturas celulares, teciduais e

presentes no meio extracelular. Além disto, são elas que formam todos os tipos de receptores que se

ligam a moléculas especificas e sinalizam ao corpo que o mesmo deve realizar uma determinada ação.

Também formam moléculas transportadoras, e alguns tipos de hormônios muito pequenos que são

conhecidos como hormônios peptídeos. Entre estes hormônios está, por exemplo, a insulina que está

diretamente relacionada ao controle dos níveis de glicose no sangue.

Em termos químicos, as proteínas são formadas pela ligação entre si, de pequenas moléculas conhecidas

como aminoácidos. Os aminoácidos são moléculas que possuem um grupo amina e um grupo carboxil que

são ligados entre si por uma molécula de hidrogênio e um molécula variável (radical) que confere

especificidade a cada aminoácido. Existem 20 tipos de aminoácidos e é a combinação da sequência destas

moléculas que determina os diversos tipos de proteína que existem no nosso corpo.

Inicialmente estes aminoácidos se ligam entre si formando uma cadeia polipeptídica. Todas as proteínas

são sintetizadas a partir de informações contidas em segmentos de DNA conhecidos como genes. A

síntese propriamente dita da cadeia polipeptídica que dá origem as proteínas ocorre no reticulo

endoplasmático rugoso localizado no citoplasma.
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Depois que esta cadeia polipeptídica é sintetizada, a mesma costuma se enrolar e se ligar em regiões

específicas formando assim a estrutura secundária e terciária das proteínas. Muitas vezes quando esta

estrutura proteica pós-síntese não consegue se enrolar corretamente ocorrem então alterações que

podem estar relacionadas a doenças.



1.2.4  Os ácidos nucleicos

Como todos sabemos o DNA é considerado a molécula da vida, pois ele é que constitui todo o nosso

material genético. (Figura 8). Segmentos do DNA formam os genes que informam todos os tipos de

proteínas que o organismo irá produzir. Existem também segmentos de DNA que informam apenas que

tipo de RNAs deverão ser sintetizados pelas células, sem que haja subsequente síntese de proteínas,

conhecidos como mRNA (RNA mensageiros), este é o caso dos genes que produzem o os RNAs

ribossoma (rRNA) l e transportador (tRNA) que participam da síntese das proteínas.

Muito recentemente se descobriu a existência de pequenas moléculas de RNA chamadas RNAs de

interferência. Parece que muitas destas moléculas têm a capacidade de impedir que algumas proteínas

sejam sintetizadas. O papel dos RNAs de interferência será comentado posteriormente.

O estudo mais aprofundado da estrutura e função do DNA e RNA será feito na disciplina de Genética e de
Biologia Molecular. Entretanto, este tema será também um pouco mais aprofundado nesta disciplina a fim
de que possamos entender melhor os processos associados a embriologia e morfogênese

Inicialmente estes aminoácidos se ligam entre si formando uma cadeia polipeptídica. Todas as proteínas

são sintetizadas a partir de informações contidas em segmentos de DNA conhecidos como genes. A

síntese propriamente dita da cadeia polipeptídica que dá origem as proteínas ocorre no reticulo

endoplasmático rugoso localizado no citoplasma.
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Além destas macromoléculas o organismo utiliza diversos elementos químicos como o cálcio, potássio,

sódio no controle das suas funções, e também produz uma miríade de outros componentes químicos

com funções específicas. Ao longo do texto, muitas destas moléculas e suas funções serão comentadas.
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1.2.5 Hormônios e outras moléculas sinalizadoras

Existem muitas moléculas que servem para sinalizar o que determinadas células e tecidos precisam fazer

para o organismo funcionar. Algumas destas moléculas sinalizadoras ou regulatórias são produzidas por

células ou órgãos específicos. Estas produzem e liberam seus produtos na corrente sanguínea que, circula

pelo corpo. Estes produtos são denominados de hormônios. Existem células que possuem receptores

específicos para hormônios (tecidos alvos) são estimuladas por estas moléculas, enquanto as que não

possuíam são insensíveis a sua presença. Existem também moléculas semelhantes a hormônios, mas que

não entram na corrente sanguínea atuando nos tecidos vizinhos. Estas são chamadas de moléculas

parácrinas. Muitas moléculas parácrinas também são chamadas de fatores de crescimento. Quando

moléculas sinalizadoras são sintetizadas e atuam na própria célula que as produziu estas moléculas são

chamadas de autócrinas. Elas também funcionam similar aos hormônios.
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As células são consideradas a unidade fundamental dos seres vivos, e com razão. Não existe um único ser

vivo que não seja formado, pelo menos, por uma única célula! Como já é bem conhecido por vocês o ser

humano é formado por células eucarióticas. Estas células são mais complexas do que as células

procarióticas por possuírem um núcleo e diversas organelas internas com funções especificas como é o

caso das mitocôndrias, do reticulo endoplasmático rugoso e liso, do complexo de Golgi, dos lissosomos e

centríolos.

Apesar da grande relevância destas organelas, aqui daremos especial atenção a estrutura e função da

membrana celular que circunda o citoplasma, organelas e núcleo das células. A membrana celular é de

grande importância uma vez que é, através dela que ocorre a comunicação da célula com o meio

extracelular.
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1.3 A célula

Apesar da grande relevância destas organelas, aqui daremos especial atenção a estrutura e função da

membrana celular que circunda o citoplasma, organelas e núcleo das células. A membrana celular é de

grande importância uma vez que é, através dela que ocorre a comunicação da célula com o meio

extracelular. A membrana plasmática é formada por uma bicamada lipídica composta por ácidos graxos

e colesterol ligados a proteínas. Existem dois grupos de proteínas que se ligam a membrana: as proteínas

transmembrana e as proteínas periféricas.

As proteínas transmembranas ou proteínas integrais são aquelas que “atravessam” a bicamada lipídica

formando canais ou mesmo ligando a membrana as proteínas do citoesqueleto ajudando, assim a

produzir o formato específico de cada tipo de células. Já as proteínas periféricas são compostas por

moléculas com uma diversidade bastante grande de funções. Entre estas podemos citar os receptores de

membrana e as proteínas de reconhecimento celular.



Como são muitas as proteínas transmembranas e periféricas que existem nas células vou dar um exemplo

de proteínas que formam canais para a entrada da glicose. Na maioria dos casos, as membranas celulares

não são permeáveis a glicose.

Como a glicose é

fundamental para produzir

energia para as células ela é

transportada para o interior

do citoplasma sem que

ocorra gasto de energia. Este

tipo de transporte é

conhecido como difusão

facilitada. A difusão

facilitada ocorre porque

existe uma família de

moléculas transportadoras

da glicose denominada

GLUT. Existem, pelo menos

sete tipos de gluts que já

foram identificados.

O GLUT4 é muito importante, porque este receptor é sensível a insulina, promovendo a captação da

glicose para os tecidos adiposo e muscular. Este transportador pode também estar dentro da célula e não

só na membrana celular. vejamos como este transportador funciona.. Logo após nos alimentar os níveis

de glicose no plasma do sangue aumentam. Na medida em que o tempo passa, estes níveis acabam

baixando para concentrações inferiores às necessárias. Esta diminuição na glicose plasmática desencadeia

uma série de sinais que envolvem o tecido adiposo e o sistema nervoso central (SNC) que fazem com que

a gente sinta fome. Uma vez que a gente come, outros mecanismos bioquímicos gastrointestinais e

neurais produzem saciedade e o alimento começa a ser digerido ocorrendo ingresso de glicose para o

plasma.
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O aumento da glicose induz a liberação
do hormônio insulina pelo pâncreas.
Por sua vez, a insulina chega até as
células e se liga ao receptor de
membrana GLUT que possui uma
forma de cálice, que é
temporariamente invertida
possibilitando a entrada da glicose
para o interior da célula. Entretanto, se
a pessoa come de modo irregular uma
grande quantidade de alimentos com
alto teor de energia, a constante
entrada de glicose para o plasma
sanguíneo e consequentemente
liberação da insulina faz com que os
receptores GLUT se tornem insensíveis
a este hormônio.

Quando este fenômeno ocorre, a glicose não consegue mais ingressar para o interior das células
permanecendo em níveis elevados no plasma sanguíneo



Como exemplo de

proteínas integrais

transmembranas

também podemos citar

os canais de cálcio.

Existem muitas proteínas

que funcionam como

verdadeiros canais, pois

se abrem e se fecham

permitindo a entrada e

saída de determinadas

moléculas do interior da

célula para o meio

extracelular e vice-versa.

Esta função geralmente

envolve gasto de energia.
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O íon cálcio é muito importante para o organismo, pois é um

mensageiro celular que induz diferentes respostas

metabólicas conforme a célula e o tecido. Ele está, por

exemplo, diretamente relacionado com a contração dos

músculos, sejam estes músculos esqueléticos, cardíacos ou

lisos. O íon cálcio consegue penetrar no interior das células

através de diferentes canais formados por proteínas.

Estudos mostraram que alterações no metabolismo do cálcio

podem estar relacionadas a uma doença denominada

hipertensão arterial sistêmica. Nesta morbidade os níveis

pressóricos do indivíduo estão mais elevados do que o

desejável.

Entre os diversos tipos de fármacos (medicamentos) utilizados

para controlar a pressão arterial sistêmica encontram-se os

chamados antagonistas de canais de cálcio.

Nas células existem também outras proteínas que estão diretamente associadas a formação do

citoesqueleto, que produz os diferentes tipos de formatos celulares que se conhece. Também existem

proteínas responsáveis por ligar uma célula a outra, de modo mais próximo ou mais frouxo; formar

canais que ligam uma célula a outra permitindo que as células de um determinado tecido produzam

uma resposta unificada em frente a um estímulo.

Junções celulares

Nas células existem também outras proteínas que estão diretamente associadas a formação do

citoesqueleto, que produz os diferentes tipos de formatos celulares que se conhece. Também existem

proteínas responsáveis por ligar uma célula a outra, de modo mais próximo ou mais frouxo; formar

canais que ligam uma célula a outra permitindo que as células de um determinado tecido produzam uma

resposta unificada em frente a um estímulo.



Simples, cada célula do organismo possui na sua membrana o que chamamos de “proteínas de

reconhecimento celular”. Estas proteínas são reconhecidas pelas células do sistema imune. Quando

microorganismos penetram o interior do nosso corpo, como os mesmos não possuem estas células de

reconhecimento celular o sistema imune reconhece os mesmos e os mata! Uma das células

imunológicas mais importantes no reconhecimento de microorganismos, como as bactérias são os

macrófagos.

Macrófagos

Macrófagos são células com um dimensão bastante grandes. Células precursoras dos macrófagos são

produzidas na medula óssea vermelha e liberadas no sangue como monócitos. Na corrente sanguínea,

quando os monócitos são ativados (estimulados por algum microorganismo ou algum trauma ou agente

físico e químico) eles se transformam em macrófagos. Os macrófagos têm a capacidade de fagocitar

microorganismos, células velhas ou mortas. Estas células também participam de um processo

denominado involução fisiológica. Este é um processo natural que ocorre quando um determinado

tecido ou órgão precisa ter o seu tamanho reduzido. Este é o caso do útero depois do parto. Este órgão

aumenta cerca de 30 vezes o seu tamanho durante a gestação. Posteriormente ele precisa voltar ao seu

volume original, e este processo pode envolver um processo de morte celular organizado, denominado

apoptose, que nós estudaremos no próximo capitulo e também fagocitose de células pelos macrófagos.
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Proteínas de Reconhecimento Celular

Existem também uma série de proteínas de membrana que são receptores, transportadores, enzimas e

proteínas de reconhecimento celular. Estas últimas são notavelmente importantes para o nosso

organismo. Como o nosso corpo é composto por uma quantidade muito grande de células o sistema

imune precisa patrulhar constantemente o organismo a fim de identificar possíveis patógenos invasores

como as bactérias. Mas como as células do sistema imune (leucócitos) fazem para reconhecer o que é

próprio do corpo do que não é próprio?



Deste modo, macrófagos ligam-se as bactérias, engolfam as mesmas via fagocitose e as destroem. Vocês

irão aprender mais sobre o funcionamento da defesa corporal na disciplina de imunologia. Até lá, é bom

compreender que o papel da membrana plasmática é de fundamental relevância.

Como existem variações genéticas

nas proteínas de reconhecimento

celular, não é possível

simplesmente transferir células e

tecidos de um indivíduo para

outro, pois conforme for o caso

pode haver rejeição do tecido.

Por este motivo, em cirurgias

envolvendo transplante de órgãos

ou tecidos se faz necessário achar

um doador que tenha o maior

número de proteínas de

reconhecimento celular que

sejam compatíveis com o

paciente que realizará o

transplante

. Por este motivo também é que pacientes transplantados geralmente são medicados com fármacos

imunossupressores, ou seja, fármacos que diminuem a atividade imunológica e assim diminuem o risco de

rejeição do transplante.
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Uma situação que também necessita controlar a ação de anticorpos contra células corporais é a da

gestação. Logo depois da fecundação o embrião deverá se implantar no útero materno. Entretanto, o

embrião não é constituído 100% pelo material genético da mãe, e deste modo, a constituição genética

herdada do pai poderia levar os leucócitos maternos a matarem o embrião. Isto não ocorre porque

existem diversas moléculas produzidas pela mãe que causam a chamada tolerância imunológica materna.

A molécula interleucina 2 (IL-2) está relacionada com esta tolerância, Esta condição evita que o feto seja

rejeitado pelo corpo materno. Os aspectos bioquímicos moleculares relacionados a implantação do

embrião serão discutidos mais adiante neste livro.



Como podemos ver a célula é uma estrutura altamente complexa e a base de toda organização do corpo

com suas funções específicas. Por este motivo, cada tipo de célula possui não só uma citomorfologia e

função apropriada, mas também pode apresentar um ciclo celular específico. Mas o que seria mesmo o

ciclo celular? Chamamos de ciclo celular o processo pelo qual uma célula, depois de crescer e chegar a

um determinado volume consegue desencadear processos que levam a mesma a se dividir em duas

células irmãs.

1.4 O Ciclo celular, a senescência Celular e as células-tronco

Assim, o ciclo celular possui quatro fases bem definidas: G1, S, G2 e Mitose. Na fase G1 (G vem da

palavra inglesa Gap, que significa intervalo ou interfase) a célula realiza as suas funções especificas.

Quando atinge um volume critico ela passa a duplicar o seu material genético. Esta fase de duplicação do

material genético (DNA) é conhecida como fase S (da palavra inglesa synthesis). Ou seja, nesta fase é que

ocorre o que conhecemos como replicação do DNA, que é estudado em maior profundidade nas

disciplinas de genética e biologia molecular.

A fase S consome uma grande quantidade de energia para duplicar o material genético. Aqui é bom

lembrar que o ser humano possui 46 cromossomos, e cada cromossomo é composto por uma molécula

de DNA em associação com proteínas (histonas e não-histonas). Então dá para imaginar o trabalho

imenso que a célula tem para realizar este processo! Apesar disto, durante a fase S a célula continua a

desenvolver suas funções especificas.

Somente quando a fase S é finalizada, e que a fase G2 (Gap 2) é iniciada é que a célula interrompe suas

funções para se dedicar a sintetizar proteínas que serão necessárias para a sua divisão.

Quando as moléculas necessárias para que ocorra a divisão celular estão sintetizadas a mitose pode

ocorrer. A mitose, como vocês já estudaram é um processo que envolve fases bem definidas. Na prófase

ocorre a desintegração da membrana nuclear e o condensamento do material genético (DNA mais

histonas).
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Aqui vale recordar que o material

genético na célula que não está em

divisão se encontra em um estado

relaxado no interior do núcleo

denominado de cromatina. Na

forma de cromatina é possível

ocorrer a transcrição do RNA que

irão participar da síntese das

proteínas. Para que ocorra divisão

celular, o material genético se

condensa em um estado

conhecido como cromossomo.

Logo a seguir os cromossomos homólogos migram e se dispõe na região equatorial da célula, em uma
fase conhecida como metáfase. Proteínas formadas a partir do centríolo ligam-se aos cromossomos e
literalmente puxam os mesmos para as extremidades opostas da célula. Este processo caracteriza a fase
de anáfase celular. Como na membrana plasmática dos macrófagos existem muitos tipos de receptores,
eles conseguem combater bactérias porque, alguns destes receptores reconhecem substâncias liberadas
por estes microorganismos como é o caso da n-formil-metionina ou mesmo conseguem reconhecer
proteínas presentes somente nas membranas das bactérias.
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Uma vez que a anáfase esteja finalizada a célula começa a se dividir em duas, os núcleos das células

irmãs são regenerados e as células se separam. Esta última fase da mitose é conhecida como telófase. A

divisão do citoplasma e da célula em duas células irmãs é conhecida como citocinese. Em algumas

situações pode ocorrer mitose e formação de núcleos sem que ocorra citocinese completa, ou seja a

individualização de cada uma das células através da delimitação das mesmas pela membrana plasmática.

Esta condição em que não ocorre citocinese vocês verão melhor em determinados momentos iniciais do

desenvolvimento embrionário.

Apesar do ciclo celular ser bastante conhecido, o que muitas pessoas não sabem é que ele varia

conforme o tipo de tecido corporal e célula. No corpo humano adulto, uma grande parte das células que

existem são células especializadas, nas quais a taxa de divisão celular é limitada. Ou seja, estas células se

dividem por um número de vezes e depois não conseguem mais realizar mitose. Este processo em que a

divisão ou proliferação celular é interrompida é conhecido como senescência celular ou envelhecimento

celular.

1.4.1 Senescência celular
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Até o final dos anos 60 não se sabia ao certo se as células teriam capacidade de se dividir

indefinidamente ou se elas paravam este processo de divisão. O pesquisador americano Leonard Hayflick

elucidou esta questão estudando cultura de células (fibroblastos) obtidas de frangos. Ele verificou que

cada uma destas células conseguia se dividir cerca de 50 vezes, e depois este processo era interrompido.

As células mais velhas também passavam a apresentar algumas diferenças citomorfológicas importantes

e suas funções ficavam menos eficientes. Por este motivo, o fenômeno que leva a diminuição e

interrupção da proliferação celular passou a ser denominado de senescência celular ou limite de

Hayflick.

Depois que a senescência celular foi descoberta uma questão que foi intensamente investigada por

muitos pesquisadores dizia respeito a que tipo de processo determinava este fenômeno.

Vocês devem lembrar que os cromossomos possuem uma estrutura bastante típica organizada sob a
forma de braços formados pela interação do DNA com histonas, ligados a uma região conhecida como
centrômetro.



Nas extremidades de cada braço cromossômico existe uma região conhecida como telômero. Os

telômeros presentes nas células eucarióticas foram identificados pela primeira vez ainda na década de

30 pelo pesquisador alemão. Eles servem para proteger o material genético de possíveis danos,

principalmente no momento em que ocorre a divisão celular.

Em termos estruturais, sabemos que o nosso DNA é formado por uma dupla-fita cujo eixo de cada fita é

constituído por um açúcar desoxirribose (com cinco carbonos), ligada a um grupo fosfato e as duas fitas

permanecem unidas por bases nitrogenadas complementares (citocina-guanina e timina-adenina, ou

vice-versa). Chamamos de nucleotídeo a unidade do DNA constituída por um açúcar desoxirribose, um

grupo fosfato e uma base nitrogenada.

Entretanto, telomêros são constituídos apenas por uma única fita de DNA no qual uma sequência de seis

nucleotídeos (TTAGGG) se repete milhares de vezes. A cada divisão mitótica, os telômeros encurtam um

pouco, até que ficam muito pequenos e próximos ao DNA dupla-fita que contém os genes das células.

Este fenômeno sinaliza para a célula não mais se dividir, ocorrendo assim a senescência proliferativa.

Portanto, os telômeros são considerados o relógio biológico das células!

A relevância do encurtamento telomérico na senescência das células foi elucidada a partir de estudos no
primeiro animal que foi clonado: a ovelha Dolly. O pesquisador Dr Paul Schiels e seus colaboradores
publicaram um estudo importante a este respeito, em 1999 na renomada revista Nature.

O título do artigo era: Analysis of telomere lengths in cloned sheep. No artigo, os pesquisadores
mostravam que o tamanho médio do telômero obtido da ovelha Dolly quando esta tinha um ano de
idade era menor do que ovelhas não-clonadas que tinham a mesma idade. No caso, o tamanho dos
telômeros da ovelha Dolly equivaliam ao tamanho dos telômeros de uma ovelha de 6 anos de idade!
Posteriormente, outros estudos mostraram que quando células de bezerros eram clonadas o tamanho
telomérico era maior. Apesar deste fenômeno não ser universal, ele propiciou a identificação do
telômero como o pivô central no envelhecimento celular.
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Entretanto, outra questão emergiu a partir do momento que se descobriu que o encurtamento

telomérico provocava senescência proliferativa. Como as células embrionárias não esgotavam

rapidamente o seu reservatório proliferativo já que ao longo da embriogênese ocorre uma verdade

“explosão mitótica” a fim de produzir um corpo tridimensional a partir de uma única célula? Outra

questão em aberto dizia respeito a capacidade de alguns tipos de tecidos produzir constantemente

novas células, como é o caso da pele e do sangue.



Os estudos levaram a descoberta da

existência de uma enzima chamada

telomerase que tem a capacidade de

regenerar a sequência telomérica

perdida.

Portanto, a regeneração dos

telômeros é possível de ser feita, em

alguns tipos de células adultas como

as encontradas nas camadas

germinativas do epitélio e nas células

progenitoras do sangue.
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1.4.2 Telômeros em células-especializadas e células-tronco

Ou seja, praticamente todos os tecidos corporais têm células tronco-adultas na sua composição.

Entretanto, na maior parte destes tecidos, a concentração destas células é muito baixa e elas são

estimuladas a se dividirem e se diferenciarem apenas em condições muito especificas, comandadas por

moléculas regulatórias sinalizadoras (hormônios, substâncias parácrinas como fatores de crescimento,

etc.).

Até há uns 20 anos atrás, as células eram categorizadas justamente em relação a sua potencial

diferenciação. Deste modo, no organismo já formado, muitas células se tornam especializadas, ou seja,

desenvolvem uma diferenciação terminal. Estas células geralmente são conhecidas como “células

uniipotentes”, e a princípio não conseguem mais produzir células que irão se diferenciar em outros tipos

de células. Por outro lado, logo que a embriogênese se inicia, os primeiros tipos de células que se

formam são considerados como células pluripotentes, pois a partir delas todas as células corporais

podem ser formadas. Existem ainda algumas células que já iniciaram a sua diferenciação, mas que

também produzem diversos tipos celulares. Estas são denominadas multipotentes.



Apesar de, de fato existirem células com estas características as investigações cientificas possibilitam

hoje uma outra definição das células corporais. São chamadas células-tronco embrionárias as células

produzidas ao longo da embriogênese que têm a capacidade de se diferenciar em todos os tipos

celulares. Logo que o embrião começa a se formar, estas células-tronco embrionária produzem três

camadas germinativas: a ectoderme, mesoderme e endoderme. A partir destas três camadas todas as

demais células que formam os tecidos e órgãos corporais serão produzidas. Quando as pesquisas em

células-tronco avançaram e deram origem a uma área de investigação conhecida como medicina

regenerativa, houve muita polêmica envolvendo o uso de células-tronco embrionárias nas investigações,

e posteriormente para a indução da regeneração de tecidos e órgãos lesados, disfuncionais ou mesmo

doentes.

A polêmica se concentrava em aspectos éticos relacionados a manipulação das células-tronco
embrionárias, porque para fazer este procedimento necessariamente o embrião acabava morrendo.
Apesar da grande discussão, os estudos avançaram e hoje, mais do que nunca o uso de células-tronco
embrionárias não se mostrou o melhor caminho para o desenvolvimento de técnicas regenerativas

Isto porque, elas são muito indiferenciadas, e facilmente podem se transformar em tumores. Esta

questão será mais aprofundada quando comentaremos com o estudarmos os principais processos

associados a morfogênese e os processos de regeneração e reparo tecidual. Além disto para usarmos

células-tronco embrionárias em técnicas regenerativas seria necessário obtê-las, retirar o seu núcleo

original, introduzir o núcleo com o DNA do indivíduo no qual estas células iriam ser transplantadas, e

todo este processo tem um alto custo e uma alta possibilidade de insucesso. A necessidade de fazer a

transferência nuclear e o cultivo destas células em laboratório, justamente se deve pela presença de que

possíveis diferenças nas proteínas de reconhecimento celular entre as células-tronco e o indivíduo

receptor. Estas diferenças poderiam induzir uma rápida destruição das células-tronco pelo sistema

imunológico do indivíduo que receberia tais células.

Por outro lado, logo foi esclarecido que o organismo adulto também possui diversas linhagens de

células-tronco adultas que têm como função servir de matéria-prima para a produção continuada de

células especializadas. Este é o caso das células-tronco presentes na medula óssea vermelha que ficam

constantemente produzindo todos os tipos de células do sangue, também é o caso das células-tronco

epiteliais que forma uma camada germinativa que constantemente produz células da pele que escamam

na medida que chegam a superfície. Existem células-tronco adultas que remodelam o osso, e cartilagem,

os músculos, e os tecidos neurais.
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Ao contrário do que também se pensava, muitas células onipotentes e multipotentes, quando

corretamente induzidas têm a capacidade de produzir células diferenciadas de vários tipos. Por exemplo,

células-tronco da medula óssea vermelha podem ser induzidas a produzir in vitro, não só células do

sangue, mas também células musculares, ósseas, cartilaginosas e até mesmo células neurais!

Uma outra grande novidade desenvolvida por cientistas japoneses nestes últimos dez anos, foi a

produção das chamadas células-tronco pluripotentes induzidas conhecidas pela abreviatura de iPS ou

IPSCs (induced pluripotent stem cells). Estas são células que se parecem as células-tronco

embrionárias, no entanto elas são produzidas a partir de células adultas especializadas que são induzidas

a se indiferenciarem. Estas células representam uma grande promessa para as ciências da saúde. Isto

porque, imagine só você conseguir coletar qualquer tipo de célula diferenciada do seu corpo, induzi-la a

retornar a um estado embrionário e então voltar a estimula-la para produzir células novas que podem

regenerar grandes extensões de tecidos lesados! Assim, no futuro o transplante de tecidos e órgãos

autólogos (produzido pelo mesmo indivíduo) pode ser uma realidade! Esta técnica descartaria problemas

de rejeição tecidual associados as técnicas contemporâneas de transplante de órgãos.



Além disto, as iPS podem auxiliar no entendimento dos mecanismos causais associados a diversos tipos

de doenças e patologias. Por exemplo, o nosso Laboratório de Biogenômica teve a possibilidade de

participar de uma pesquisa que está sendo desenvolvida pelo Departamento de Psiquiatria da

Universidade de Toronto (Canadá) com pacientes psiquiátricos, nos quais possuem disfunções

mitocondriais. Assim, ao longo do seu estágio de doutorado sanduiche, o Biomédico Alencar Machado

teve a oportunidade de auxiliar na indução de iPS de leucócitos de uma família que apresentação

mutação genética que induzia a quadros psicóticos. A partir dos leucócitos coletados foram obtidas as

iPS, que serão posteriormente induzidas a se diferenciarem in vitro em neurônios. Esta diferenciação

poderá auxiliar na identificação de como a mutação causa estados psicóticos, e também para a

identificação de possíveis componentes químicos utilizados para o desenvolvimento de novos

psicofármacos. No caso, os estudos desenvolvidos em parceria com o Brasil envolveram a análise do

potencial farmacológico do extrato do açaí, que é um fruto amazônico, na correção da disfunção

mitocondrial que ocorre em algumas doenças psiquiátricas, como o distúrbio bipolar e a esquizofrenia.

Nós voltaremos a falar sobre células-tronco adultas aplicada a clinica médica em outros capítulos deste

livro!
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O campo de estudo que envolve a Biologia do Desenvolvimento ainda está em grande expansão. É um

campo altamente complexo, já que integra uma rede de conhecimentos que inclui biologia molecular,

bioquímica, fisiologia, biologia celular, genética, histologia, anatomia, neurobiologia, imunologia e

pesquisas relacionadas a biologia evolutiva e ao câncer. Em termos históricos, os primeiros estudos

documentados envolvendo biologia do desenvolvimento foram realizados ainda por Aristóteles por volta

do ano 350 A.C. Ele observou que os animais nasciam a partir de diferentes formas, ou como ovos

(ovíparos), ou já vivos (vivíparos) e aqueles intermediários (ovovivíparos). Só foi por volta dos anos de

1651 e 1652 que outros estudiosos como é o caso do William Harvey que publicou seu trabalho

denominado “sobre as criaturas vivas” concluindo que, na realidade todos os animais nasciam a partir de

um ovo! No mesmo período outro importante estudioso, Marcello Malpighi divulgou seus resultados a

respeito de embriões de galinhas descrevendo a formação do sulco neural, dos somitos e a circulação das

artérias e veias do saco vitelínico.

CAPITULO 2 
FUNDAMENTOS DE BIOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO

2.1 Aspectos conceituais e históricos

Muitos pesquisadores acabaram se envolvendo com estudos sobre a

embriogênese e o desenvolvimento dos animais, mas foi somente no final do

século 18 que foi claramente demonstrado que a célula era a unidade

fundamental do ser vivo em relação ao seu desenvolvimento embrionário.

Começava neste momento o período conhecido como embriologia descritiva

que buscou saber de onde cada um dos tipos de células do organismo se

derivava no embrião. A dai, estudos sobre a formação de tecidos e órgãos

foram intensificados surgindo a embriologia comparativa. Com a publicação

por Charles Darwin da Teoria da Evolução das Espécies a embriologia

comparativa ganhou um outro foco de interpretação, já que claramente

muitos aspectos embriológicos pareciam ter se fixado nos diferentes grupos

animais ao longo da evolução. Surgiu assim os chamados embriologistas

evolucionistas.

O século XX ampliou muito as pesquisas
embriológicas a partir do desenvolvimento de
estudos genéticos na mosca-das-frutas Drosophila
melanogaster. Dois grandes cientistas merecem
destaque Thomas Morgan, considerado o pai da
Genética do Desenvolvimento. Foi ele que
descobriu padrões de herança como “os genes
ligados ao sexo” a partir de investigações com D.
melanogaster.

Utilizando este mesmo modelo experimental, a pesquisadora alemã Nüslein-Volhard que ganhou em
1995 o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina por ter identificado um grande conjunto de genes que
estão associados a programação do desenvolvimento biológico. Suas pesquisas ajudaram a elucidar
muitas malformações hereditárias em seres humanos!

2.2  O problema central da biologia do desenvolvimento

Todos sabemos que o desenvolvimento dos animais, incluindo os seres humanos começa a partir de uma

única célula que consegue se dividir intensamente e dar origem a um número bastante variado de células

que apresentam diferentes aspectos citomorfólogicos e funcionais. No ser humano, existem cerca de 216

diferentes tipos de células, que se organizam em tecidos, órgãos e sistemas para formar um indivíduo

adulto com aproximadamente 75 trilhões de células!



Assim, embriologistas há muito tempo consideraram como problema central do desenvolvimento como

é que ocorre um padrão de organização multidimensional e multicelular nos seres vivos, a partir de

uma única célula? Como, dentro deste contexto ocorre a transmissão de informações genéticas que

passam a ser traduzidas a fim de formar os diferentes tipos de células e tecidos. Como também estas

células conseguem se organizar espacialmente para formar os órgãos formando multicamadas celulares

oriundas de diferentes linhagens germinativas?

Quem estuda esta questão fundamental a área do conhecimento denominada biologia do

desenvolvimento.

Atualmente, esta área ocupa uma posição chave na biologia moderna, uma vez que une as disciplinas de

biologia molecular, genética, biologia celular e morfologia. A biologia celular e molecular nos ajudam a

entender como os componentes individuais trabalham. Que fatores induzem a morfogênese, incluindo

rotas de sinalização, fatores de transcrição, hormônios. A genética nos ajuda a entender os mecanismos

de regulação da expressão dos genes que participarão da embriogênese e desenvolvimento fetal. Já a

morfologia ou estrutura anatômica é considerada a consequência final de todos os eventos moleculares e

celulares que levam a formação de um individuo recém nascido.

2.3  Processos fundamentais da diferenciação celular

Com base em pesquisas que foram feitas principalmente em modelos experimentais animais,com

destaque ao ouriço-do-mar, a rã Xenopus, a mosca-das-frutas Drosophila melanogaster, camundongos, o

verme nematodo Caenohabiditis elegans, entre outros foi possível identificar cinco fatores que são de

fundamental relevância para a ocorrência da morfogênese.

Neste capitulo estudaremos estes fatores serão a seguir estudados em maior detalhe. Além disto

falaremos um pouco sobre os chamados genes do desenvolvimento e também sobre potenciais

disfunções e doenças associadas a alterações dos processos fundamentais da diferenciação, com o é o

caso do câncer.
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2.3.1  A Mitose

Sem sombra de dúvida a mitose, que representa a divisão de uma célula em duas células-irmãs é a base
da divisão celular. Sem este processo que pode ser subdividido nas fases de prófase, metáfase, anáfase e
telófase não seria possível termos a matéria-prima para a morfogênese: as células.



A mitose é um evento crucial para o embrião, não só porque produzirá as células que comporão o corpo,
mas porque erros no padrão de proliferação por causas genéticas ou ambientais podem resultar em
malformações embrionárias.

Uma outra questão importante de ser comentada em relação a mitose é a de que este processo é
controlado por genes específicos. Muitos destes pertencem a família dos genes das ciclinas.

Na fase G1 a ciclina D é muito importante junto
com as enzimas quinases dependentes de ciclinas
(CDK4). No final desta fase ocorre aumento na
concentração de uma proteína muito importante
para a célula chamada p53. Esta proteína tem
como função checar se o DNA desta célula está
integro. Ou seja não sofreu mutações que possam
tornar a célula um perigo para o corpo. Caso o
DNA esteja integro, a p53 sinaliza para a célula
entrar no seu processo de preparo para a divisão
celular através da síntese do material genético
(Fase S). Nesta fase os níveis das ciclinas A e E e a
enzima CDK2 passam a ser predominantes.

Mas e se o DNA estiver muito danificado o que ocorre? A célula ao invés de ser induzida a duplicar seu
material genético será induzida a se matar. Este processo chamado apoptose será comentado em breve.
Uma vez que o material genético esteja duplicado, na fase G2 que é o momento em que a célula se
prepara para se dividir a ciclina B e a enzima CDK1 apresentam níveis mais elevados.
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2.3.2  Interações moleculares e bioquímicas

Mas como será que os genes atuam tanto no comando da mitose, quanto para organizar a diferenciação
das células, na produção da matriz extracelular que faz parte dos tecidos, ou mesmo em todos os
processos metabólicos associados a sobrevivência celular?
Estes processos podem ocorrer graças a uma rede de interações moleculares e bioquímicas que
ocorrem no interior das células. Esta rede é comandada essencialmente pelo nosso material genético
(DNA). Por este motivo, nós revisaremos aqui alguns aspectos básicos da estrutura do DNA, regulação da
expressão gênica e epigenética.

Como vocês já sabem todas as nossas células
nucleadas possuem, no interior do núcleo o nosso
material genético. Este é basicamente constituído
por DNA associados a proteínas histonas. Na sua
forma mais relaxada, quando a célula não está se
dividindo o material genético é denominado
cromatina. Quando a célula vai se dividir o DNA +
histonas ficam bastante condensados e passam a
ser chamados de cromossomos. Cada
cromossomo possui uma molécula de DNA que
contém os genes. Como o ser humano possui 46
cromossomos, isto significa que ele possui 46
moléculas de DNA constituintes destes
cromossomos.



No DNA existem segmentos denominados genes que contém informações das proteínas que serão
sintetizadas, de ácidos ribonucleicos (RNAs) que participam da síntese das proteínas mas não
codificam proteínas (RNAs transportadores, RNAs, ribossomais), de pequenas moléculas de RNA
chamadas de RNAs interferências.

Em relação a estrutura química do DNA esta é uma molécula-dupla fita formada
por um açúcar com cinco carbonos (dexorirribose). Cada açúcar liga-se um no
outro através de ligações fosfato. Esta ligação ocorre entre o carbono 5 de um
açúcar como o carbono 3 do açúcar seguinte. Por isto dizemos que o DNA
cresce em direção 5´-3´. Ligado no carbono 1 de cada açúcar se encontra uma
molécula mais complexa denominada base nitrogenada. Esta base nitrogenada,
por sua vez se liga a outra base nitrogenada complementar que se encontra na
outra fita. Assim, por causa do seu tamanho as bases nitrogenadas ligantes são:
citocina (C) e guanina (G e timina (T) e adenina (A). Cada conjunto de uma
base nitrogenada e uma desoxirribose é denominado nucleotídeo. Dizemos
que as fitas do DNA são anti-paralelas porque uma fica orientada na direção 5´-
3´e a outra na direção 3´-5´.

Na hora que o DNA é replicado (fase S do ciclo celular), a célula produz uma pequena molécula de RNA
chamada primer que serve para a enzima DNA polimerase se ligar e sintetizar uma nova fita a partir de
uma fita molde velha. A fita com direção 3´-5 serve de molde para a enzima DNA polimerase e é
replicada de modo contínuo. Já a fita com direção 5´-3´tem um problema, pois o DNA só pode ser
sintetizado na direção inversa (5´-3´). Por este motivo, diversos primers são formados e pequenas
porções do DNA são sintetizadas.
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Estas porções são denominada de Depois que o DNA é todo replicado eles se unem formando assim a nova
fita 5´-3´. Dizemos que a fragmentos de Okazaki. A síntese do DNA é semi-conservativa pois sempre uma
nova molécula de DNA é formada por uma fita velha (antiga) ligada a uma fita que foi sintetizada (nova).
Vale lembrar que, apesar de terem sido feitos inúmeros estudos experimentais que indicavam ser o DNA o
material genético, foi em 1953 que dois pesquisadores (Watson & Crick) publicaram na renomada revista
Nature a sugestão de como seria a estrutura do DNA! O mundo certamente mudou muito após esta
publicação que possibilitou não só desvendar os padrões de herança genética dos seres vivos, mas
também o desenvolvimento de tecnologias de biologia molecular que são hoje amplamente utilizadas na
área da biologia e saúde. A partir da molécula de DNA são formados RNA mensageiros (transcrição) que
irão ser utilizados como molde para a síntese de proteínas que ocorre, mas especificamente no reticulo
endoplasmático rugoso.

SÍNTESE DA ESTRUTURA DA MOLÉCULA DO DNA
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PÁGINA INICIAL DA PUBLICAÇÃO HISTÓRICA FEITA POR
WATSON & CRICK SOBRE A ESTRUTURA QUÍMICA DO DNA

É importante também recordar que a síntese de proteínas ocorre porque cada três nucleotídeos forma
uma unidade chamada códon que indica qual o tipo de aminoácido será incorporado na cadeia
polipeptídica que está sendo sintetizada. Esta associação entre um códon e um aminoácido é
denominada código genético.

Como existe mais de um tipo de códon que indica a incorporação de um mesmo aminoácido dizemos
que, apesar do código genético ser universal, ou seja ser praticamente o mesmo para todos os seres
vivos, ele é degenerado, porque existe mais de um códon para um aminoácido.

Na natureza existe um total de 20 aminoácidos, sendo que uma parte nós podemos sintetizar
(aminoácidos não-essenciais) e outra não podemos sintetizar (aminoácidos essenciais) e devemos
obter da nossa dieta. Você deve estar pensando: mas afinal porque eu preciso saber sobre o DNA e
síntese de proteínas para entender a morfogênese e a embriologia?



CÓDIGO GENÉTICO
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A resposta é simples, porque todas as
informações do que as células irão fazer
ao longo do nosso desenvolvimento, ou
como elas vão responder a estímulos
internos (endógenos) ou ambientais
(exógenos) estão associadas ao nosso
material genético.

Entretanto, se pensarmos um pouco logo
surge uma pergunta importante de ser
respondida: como é que todas as células
possuem o mesmo material genético
dentro dos seus núcleos, com todos os
genes da pessoa, mas elas se tornam
diferenciadas umas das outras? A
resposta também é simples. O nosso
genoma não está disposto apenas de
sequencias de DNA que representam
genes com partes que irão codificar
proteínas. A estrutura do gene
eucariótico é um pouco mais complexa,
ainda que perfeitamente inteligível.

2.3.2.1  Estrutura do Gene Eucariótico

Apesar dos nossos genes estarem presentes
em todas as células nucleadas, nem todos eles
estão ativados ao mesmo tempo em
consequência da estrutura do gene dos
eucariotos, que difere da estrutura do gene dos
procariotos.

De modo sintético, um gene eucariótico
contém uma porção inicial de DNA que é
conhecida como região promotora ou
promotor.

Logo a seguir da região promotora está o códon de iniciação ( TAC no DNA ou AUG no RNA) que marca o
local onde a molécula de RNA polimerase irá começar a transcrever o DNA em RNA. Entretanto nem
toda a sequência de nucleotídeos que se segue irá fazer parte da molécula de RNA que irá até o reticulo
endoplasmático rugoso para servir de molde para a síntese da proteína. Partes desta sequencia que
participarão do processo de tradução (síntese de proteínas), se intercalam com sequencias de
nucleotídeos que não participam da tradução e que são eliminadas do transcrito primário no momento
em que forem sair do núcleo para o citoplasma. As partes do RNA usadas na tradução são chamadas de
exons e as que são extirpadas, por um processo denominado processamento ou splicing se chamam
introns. O número de éxons e introns varia conforme o gene.



Apesar desta complexidade, vamos nos deter aqui na importância da região promotora na biologia
celular, do desenvolvimento e dos tecidos. O fato é que a região promotora é chave na regulação da
expressão dos genes eucarióticos. Isto porque, uma molécula química quando se liga no promotor pode
iniciar ou finalizar a transcrição de um gene, ou mesmo pode aumentar ou diminuir a taxa de transcrição
deste gene. Por este motivo chamamos estas de moléculas regulatórias.

30

Por este motivo chamamos o RNA sintetizado de RNA heterogêneo ou transcrito primário, e de RNA
mensageiro ou RNA maduro aquele que foi processado e envidado para o citoplasma. É também
importante comentar que existem genes que se sobrepõe uns aos outros ou mesmos genes que estão
mergulhados dentro de outros genes maiores, e assim, uma sequencia que é intron para um gene pode
ser exon para outro. Ou seja, a complexidade do nosso material genético é gigantesca!

2.3.2.2  Regulação da Expressão Gênica

Moléculas regulatórias podem ser
produzidas pelo próprio organismo,
como é o caso dos hormônios e dos
fatores de transcrição, ou fatores de
crescimento, e também podem ser
oriundas da nossa dieta ou do contato
com agentes ambientais (inclusive
tóxicos ou patogênicos). Como exemplo
de moléculas endógenas podemos citar
os esteroides diferencialmente
produzidos por homens e mulheres. No
caso da testosterona, enquanto ela
estimula o crescimento de barba via
síntese de queratina, nas mulheres o
estrogênio inibe o crescimento da
barba.

Agora você consegue entender
melhor que, por trás de todas os
eventos embrionários estarão a
regulação diferencial de muitos
genes. O que muita gente não sabe
é que moléculas regulatórias
presentes na dieta podem também
agir diretamente na modulação da
expressão de determinados genes.
Um exemplo, é o resveratrol, um
polifenol encontrado na uva e que
se encontra em maior concentração
como trans-resveratrol no vinho
tinto. Uma grande quantidade de
estudos mostrou que o resveratrol é
capaz de modular diversos genes
que possuímos incluindo o gene da
Sirtuina 1 que está relacionado com
o aumento da longevidade celular.



ALGUMAS MOLÉCULAS PRESENTES NOS ALIMENTOS 
TÊM A CAPACIDADE DE MODULAR NOSSOS GENES

Assim, também sabemos que a expressão dos genes se modifica ao longo do desenvolvimento traçando o
destino das nossas células. A partir de células consideradas totipontentes ocorre a indução da
diferenciação dos 216 tipos de células que formam o nosso organismo, tecidos, órgãos e sistemas. Estas
células são chamadas de células-tronco embrionárias.
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Controle transcricional

Quando a regulação da expressão de um determinado gene é feito via controle da quantidade de
moléculas de RNA produzidas. O controle transcricional pode ser temporário ou mesmo relativamente
permanente. Geralmente hormônios, fatores de transcrição, substâncias parácrinas ou mesmo a
localização física da célula em um dado local do corpo ou a ação de um determinado fator ambiental
agem na regulação da transcrição de um dado gene. Estes fatores podem interromper a expressão do
gene (ou seja, a transcrição do RNA é interrompida) ou também podem induzir ou mesmo acelerar ou
desacelerar a sua expressão. Uma vez que o fator regulatório não esteja mais presente, a célula volta ao
estado original de expressão daquele gene. Ou seja, a regulação transcricional é temporária. Um gene
importante para o desenvolvimento inicial do embrião humano é o oct-4. Este gene é um fator de
transcrição que se une a uma sequência específica de pares de base no DNA (ATTTGCAT) que está
presente em muitos outros genes. Este gene fica ativo no inicio da embriogênese quando as células
embrionárias ainda estão em um estado bastante indiferenciado. O gene oct-4 é o primeiro gene cuja
expressão é necessária para a determinação da linhagem de células que formarão o embrião que é
diferente da linhagem que formará a placenta. O gene oct-4 também se mantem ativo em células
indiferenciadas. Assim, na medida em que as linhagens celulares vão sendo desenvolvidas a expressão do
gene oct-4 vai diminuindo

Controle Pós-transcricional
Existe também regulações pós-transcricionais: (1) controle do processamento do mRNA (mecanismo de
splicing). O mRNA formado a partir do DNA é conhecido inicialmente como RNA heterogêneo uma vez
que tem sequencias que serão extirpadas no momento em que o transcrito passar do núcleo para o
citoplasma pelo mecanismo de splicing. Assim, pode ocorrer a produção de um transcrito de RNA
heterogêneo e o mesmo não sair do núcleo formando o mRNA maduro; (2) pela seleção dos RNAs que
serão traduzidos no reticulo endoplasmático rugoso em proteínas; (3) pela desestabilização seletiva de
determinadas moléculas de mRNAs através da degradação por enzimas RNAses; (5) pelo controle da
atividade das proteínas através da ativação, desativação, degradação ou compartimentalização seletiva
logo após a sua síntese.
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Também é importante que você sabe que a regulação da expressão dos genes pode ocorrer não só
através do controle da transcrição. Ela pode ocorrer pós-transcricionalmente (através do controle do
processamento do RNA heterogêneo em RNA mensageiro madura. Também, regulação da síntese da
proteína (inibindo a síntese ou tornando o mRNA instável) ou pós-síntese (alterando a conformação da
proteína) pode ocorrer como modo de controlar o que a célula deve produzir para desenvolver sua forma
e manter suas funções.

Um exemplo de regulação pós-síntese é o que ocorre em algumas células do sistema imune como os
macrófagos. Dentro do citoplasma destas células existem moléculas conhecidas como citocinas. Este é o
caso da interleucina 1 beta (IL-1β). Ela se encontra no citoplasma sob a forma de pró-Ilβ. Se ocorrer uma
infecção por um microorganismo ou mesmo uma lesão física, esta e outras citocinas sofrem uma
alteração se tornando ativas IL-1β e são liberadas para o meio extracelular atuando como “informantes
químicas” para outras células de que o corpo está com problemas. Estas citocinas desencadeiam assim
um processo inflamatório que será comentado em mais detalhe no próximo capitulo.

Como vimos, a regulação do expressão de genes e proteínas é de fundamental importância para o nosso
desenvolvimento e manutenção da homeostase corporal. Entretanto, a respeito especificamente da
morfogênese novas evidências obtidas nestes últimos cinco anos acabaram mostrando que o destino de
uma célula não é um evento programado de modo rigoroso, a ponto da célula não conseguir ser
reorientada para outras direções citomorfológicas.

Células iPS ou IPSCs: estas células cujo nome deriva do inglês “induced pluripotente stem cells” são
células que há 10 anos atrás eram impensáveis de serem obtidas, já que são produzidas a partir de células
adultas especializadas (onipotentes). Ou seja, são células-tronco artificialmente obtidas de uma célula
somática adulta. Esta indução ocorre por que elas são quimicamente forçadas a expressar alguns genes
que são encontrados em células-tronco embrionárias. A produção de IPSs foi feita inicialmente por um
grupo de cientistas japoneses do Centro Riken de Biologia do Desenvolvimento em Kobe, liderados pelo
Dr. Yamanaka. A principio é técnica, por ser muito simples foi difícil de ser publicada., até que a revista
Nature aceitou publicar o estudo. O potencial uso das IPSs na chamada medicina regenerativa é hoje
objeto de estudos de um grande número de pesquisadores do mundo todo. Isto porque, é fácil de ser
obtida, não existem problemas éticos associados a sua obtenção, como ocorre com as células-tronco
embrionárias que matam o embrião e que, ainda precisam sofrer muitos procedimentos para poderem
ser utilizadas por um paciente.
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Mas como então os pesquisadores conseguiram induzir as células somáticas a expressar estes genes
embrionários? Inicialmente os pesquisadores obtiveram linfócitos do sangue humano que foram
expostos a um meio de cultura com um pH de 5,7 durante 30 minutos. Depois eles transferiram e
cultivaram estas células em um meio contendo soro bovino fetal durante 7 dias. A análise da expressão
dos genes mostrou que as mesmas haviam passado a transcrever (mRNA) e a produzir proteínas dos
genes Oct4, Nanog, SOx2 e entre outros tornando estas células (iPSs) capazes de se diferenciar nas células
dos três folhetos embrionários!

2.2.3.3  Regulação Epigenética (silenciamento dos genes)

Muitas vezes, ao longo do desenvolvimento corporal alguns genes devem funcionar em momentos muito
específicos da embriogenêse. Posteriormente eles não devem mais produzir proteínas, pois caso isto
aconteça o organismo pode ficar disfuncional ou doente. Mas como fazer para que um gene, em um
momento seja funcional e em outro não funcione, ou melhor, seja completamente desligado? Estudos
conduzidos principalmente nos últimos vinte anos revelaram a existência de um mecanismo que atua
sobre o genoma e que pode silenciar genes. Este mecanismo denomina-se epigenética.
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Na realidade se compararmos os mecanismos epigenéticos com a regulação negativa da expressão de um
gene, poderíamos assumir que a regulação negativa seria como um interruptor de um equipamento que
tem a capacidade de liga-lo, desliga-lo ou aumentar e diminuir sua intensidade. Já a epigenética seria o fio
que liga este aparelho a tomada. Se tirarmos ele da tomada simplesmente o aparelho não funcionará, não
importa o quanto que a gente tente liga-lo ou desliga-lo!

Uma outra descoberta importante no entendimento das interações moleculares e bioquímicas que
regulam o desenvolvimento corporal foi a da existência de pequenos segmentos de RNA dupla-fita. Estes
RNAs foram denominados de microRNAs já que possuem apenas cerca de 22 nucleotídeos. A função
principal dos microRNAs diz respeito a sua capacidade de não deixarem que mRNAs que foram transcritos
sejam utilizados na síntese de uma determinada proteína. Eles, portanto são chamados de silenciadores
pós-transcricionais.

O modo de ação dos micro RNAs ocorre por sua capacidade de parear com alguns mRNAs específicos que
são simples fita. Este pareamento torna o mRNA instável impedindo que o mesmo seja usado para a
síntese da proteína. É interessante dizer que cada tipo de micro RNA pode ter milhares ou centenas de
mRNAs alvos onde eles atuam. Por outro lado, micro RNAs podem também ser inibidos por outros micro
RNAs.

2.2.3.4  Regulação da Expressão Gênica por microRNAs



Me parece que este é um bom
exemplo para explicar essas
diferenças que vão alterar a
expressão de um dado gene.
Mas como um gene pode ser
desligado epigeneticamente
falando? Este processo ocorre
principalmente através de duas
reações químicas.
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REGULAÇÃO GÊNICA É SIMILAR A ACENDERMOS OU

APAGARMOS A LUZ ENQUANTO QUE A REGULAÇÃO

EPIGENÉTICA É SIMILAR A TIRARMOS OU COLOCARMOS UM

EQUIPAMENTO NA TOMADA

Inativação do cromossomo X
Uma vez que as fêmeas dos mamíferos, incluindo as mulheres apresentam dois cromossomos X logo no
inicio da embriogênese um dos cromossomos X é inativado. Deste modo, os genes deste cromossomo
são silenciados e apenas um cromossomo X se mantem funcional na célula. O que pode ocorrer é que o
cromossomo X herdado da mãe permaneça ativo em uma dada linhagem celular enquanto que o
cromossomo X herdado do pai é o que permanece ativo em outra linhagem celular. Assim, apesar as
mulheres são funcionalmente hemizigóticas para o cromossomo X porque mesmo possuindo este
cromossomo duplicado um deles não funcionará. A inativação do cromossomo X ocorre na fase inicial
do desenvolvimento quando o embrião ainda tem menos de 100 células. Como esta inativação ocorre?
Quando as células entram em mitose a cromatina se condensa fortemente formando os cromossomos
que são estruturalmente compostos por DNA e proteínas. No momento em que a mitose é finalizada ao
invés dos dois cromossomos X se descondensarem para permitir que seus genes fiquem ativos apenas
um cromossomo sexual sofre este processo.

A primeira que é a mais conhecida e que se chama metilação e que ocorre tanto no DNA quanto nas
histonas. E a segunda se chama acetilação e ocorre somente nas histonas. Vamos falar um pouco mais da
metilação. Esta reação ocorre entre um grupo metila (CH3) e quando existe o dinucleotídeo CG (citosina-
guanina) no DNA. A ligação do CG com a metila, quando ocorre na região promotora do gene, impede
que este gene seja sensível a estímulos endógenos (como hormônios) ou exógenos (como moléculas
bioativas presentes nos alimentos).



Cromatina sexual presente somente nas
Mulheres devido a inativação de um
cromossomo X

O outro permanece condensado podendo ser observado
nas células que estão na interfase via microscopia ótica
como uma área condensada fortemente corada
denominada corpúsculo de Barr ou cromatina sexual.
Entretanto, a inativação do cromossomo X não é total.
Aproximadamente 25% dos genes do cromossomo X (~ 16
genes) que está condensado escapam a inativação e
continuam se expressando. A maioria destes genes está
localizada no braço curto do cromossomo X. Doze genes
que permanecem ativos são homólogos a genes presentes
no cromossomo Y. Outros genes têm inativação variável, às
vezes estão inativos em alguns indivíduos e outras vezes
estão ativos. O processo que leva a inativação do
cromossomo X está relacionado ao gene XIST localizado no
cromossomo X.

O produto do gene XIST codifica um RNA maduro que é encontrado somente no cromossomo X inativado
(no ativo não encontramos a proteína X). O gene XIST, portanto determina o padrão de inativação e inicia
o silenciamento dos genes do cromossomo X. Entretanto, para que o processo seja mantido os genes
precisarão sofrer outros processos bioquímicos como é o caso da metilação que será posteriormente
comentada. No processo de formação dos gametas femininos (oogênese) será preciso que o cromossomo
X inativo seja novamente reativado. O processo de reativação do cromossomo X ocorre pela ação da
enzima 5-azacitina que irá inibir o processo de metilação. Também ocorrerá diminuição da expressão do
gene XIST.

Estudos mostraram que ao longo da embriogênese muitos genes são metilados e depois voltam a
funcionar, sendo depois novamente metilados. A ideia de que eventos epigenéticos poderiam ocorrer e
modificar a expressão dos genes e assim alterar as funções corporais foi desvendada pelo Dr. Barker,
epidemiologista inglês. A partir de dados epidemiológicos hospitalares pesquisador estudou a
associação entre o peso da criança ao nascer e da placenta e as taxas de mortes por doenças
cardiovasculares nos adultos e idosos. Este estudo foi possível por existirem registros detalhados de
obtidos de 1366 localidades da Inglaterra e da Escócia.
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No caso este pesquisador e sua equipe observaram que crianças com baixo peso ao nascer ou com
baixo peso da placenta (< 500 g) tinham mais risco de desenvolver e morrer por doenças coronarianas
(infarto agudo do miocárdio) que as demais. Com base nestes dados Barker lançou a “teoria da origem
fetal das doenças do adulto” também conhecida como “hipótese de Barker”.

2.2.3.5  Epigenética e doenças humanas
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Estudos complementares também mostraram que doenças psiquiátricas também pode ser influenciadas
pelas condições fetais de exposição a violência, por exemplo. Atualmente, se considera que, além das
influências herdáveis o “estilo de vida familiar” pode afetar o risco de doenças da criança. No caso, a mãe
pode afetar as células que originarão o seu filho, e as células do seu filho que originarão seus netos.

Estudos em outros países, como a Suíça confirmaram a hipótese de Barker e investigações experimentais
mostraram que esta associação esta relacionada com alterações em modificações epigenéticas no
embrião que tornariam o mesmo suscetível a doenças metabólicas como a diabetes do tipo 2 e a
obesidade, doenças cardiovasculares.

Talvez o principal legado do trabalho revolucionário do Dr Barker seja a de que, afinal aspectos do nosso
estilo de vida interferem diretamente no funcionamento dos nossos genes, sejam eles provenientes da
dieta, da atividade física ou do estresse. Veremos posteriormente que alterações no padrão de metilação
quando já somos adultos podem estar diretamente relacionados com doenças crônicas não-
transmissíveis como o câncer.

2.3.4  Adesão Celular

As células são unidades altamente dinâmicas, que além de conseguirem se auto multiplicar e se
diferenciarem, conseguem se mover e também se fixar em locais específicos com o objetivo de formar
os diferentes tecidos e órgãos.

A fixação das células em um determinado local é denominada adesão celular e ocorre através da ligação
da matriz extracelular com as células e também da ligação entre as células. A adesão entre as células
pode ocorrer através de junções que foram já comentadas e também pela presença das CAM
que são moléculas células adesinas (cell adhesive molecules). As moléculas CAM incluem as caderinas.
Além disto outras moléculas participam da adesão celular como as integrinas e selectinas que são
moléculas presentes no interior das células. As principais ligações com a matriz celular ocorre via os
seguintes processos estruturais: adesão focal, hemidesmossomos, integrinas e pela presença de
proteoglicanos da membrana. Sem os processos de adesão seria impossível o corpo formar os tecidos
que irão compor os órgãos. As células também conseguem se mover, principalmente no período
embrionário em que ocorre a estruturação dos órgãos e sistemas corporais. Entretanto, é bom destacar
que no organismo adulto também existe movimento celular, realizado por determinadas células e em
determinadas circunstâncias que serão estudadas quando vermos os fundamentos da biologia tecidual.



PRINCIPAIS TIPOS DE ADESÃO CELULAR
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Em relação ao movimento celular,
este é um fenômeno complexo
direcionado principalmente por
proteínas como a actina que
forma uma rede que se polariza e
despolariza entre o citoplasma e a
membrana da células. O
movimento celular pode ser
dividido nas seguintes etapas: (1)
o citoplasma fica mais liquefeito e
ocorre uma protrusão
prolongamento) na extremidade
da célula em direção ao lado que
ela quer se movimentar. Este
prolongamento também pode ser
chamado de filipódio. (2) adesão
da extremidade por reordenação
da rede de actina (polarização)
que promove uma nova adesão
ao substrato. Na outra
extremidade ocorre uma
desadesão causada pela
despolarização da actina e isto
permite que a célula seja puxada
em direção a extremidade
aderida;

2.3.5 Movimento Celular

(3) a célula se contrai e assim se movimenta. Este movimento também envolve a participação de
integrinas que ligam a célula a matriz extracelular.



2.3.5  Apoptose ou morte celular programada

Um outro fenômeno muito importante na embriogênese para que os órgãos se organizem
estruturalmente é a apoptose ou morte celular programada. Este fenômeno ocorre quando as próprias
células se matam através de um processo altamente organizado que demanda gasto de energia. Além
disto, existem estruturas embrionárias que só precisam existir em determinados momentos do
desenvolvimento (este é o caso da notocorda que falaremos mais tarde) e que involuem via apoptose.
Esta morte é completamente diferente da morte por necrose provocada pela invasão de
microorganismos ou por lesões físicas no corpo. Quando ocorre necrose sempre ocorre também uma
reação inflamatória, enquanto que a apoptose é um evento que não estimula o sistema imune.

39

É importante comentar que a apoptose não ocorre somente na fase embrionária. Muitos outros estímulos
fisiológicos podem desencadear a apoptose de células. Por exemplo, células velhas epiteliais podem ser
induzidas a entrar em apoptose a fim de não prejudicar a função corporal. Outro exemplo que podemos
dar de apoptose é o que ocorre após uma grande infecção em que o número de glóbulos brancos
(leucócitos) aumenta muita a fim de combater o microorganismo invasor. Posteriormente, quando finda a
infecção uma parte dos leucócitos entrará em apoptose e as concentrações destas células voltarão para os
índices normais encontrados em pessoas saudáveis. Mais um exemplo relacionado com a reprodução diz
respeito as células do útero. O útero, como sabemos é o órgão que abrigará o desenvolvimento do
embrião. Na gravidez ele chega a aumentar cerca de 30 vezes o seu tamanho original. Posteriormente ele
retornará para o seu tamanho não gravítico via apoptose de uma grande parte das suas células.

A apoptose ocorre via ação de proteínas como as caspases. Existem dois tipos de apoptose, uma que
chamada de via extrínseca, onde receptores presentes na membrana celular (receptores de morte) são
estimulados a desencadear a apoptose da célula. A outra é via intrínseca mediada pela proteína p53 e
pela mitocôndria. Ambas vias vão acionar a rota das caspases que irá coordenar os eventos apoptóticos. A
via intrínseca é muito importante para a manutenção de células que possuam seu material genético
integro. Antes de qualquer divisão celular, a proteína p53 realiza uma espécie de checagem para verificar
se o genoma está integro. Caso ele esteja, a proteína permite que a célula se dividida. Caso o DNA esteja
com muitas alterações (mutações) a proteína p53 induz a apoptose destas células.

Uma célula quando entra em apoptose produz lissosomas que irão engolfar e digerir todo o material do
citoplasma e nuclear embolsando este material em vesículas conhecidas como corpos apoptóticos.
Depois que todo o material interno da célula está empacotado dentro dos lissosomas a membrana
nuclear se rompe e os corpos apoptóticos são liberados pelo meio extracelular.



Estes são fagocitados por
células presentes neste meio,
principalmente pelos
macrófagos. Muitas mal-
formações embrionárias
ocorrem por interrupção na
apoptose ou mesmo indução
equivocada da mesma. Um
exemplo típico de problemas
de apoptose é a formação das
membranas interdigitais ou
mesmo da polidactilia no
momento da formação das
mãos ou pés do embrião.
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2.4  Conceitos fundamentais associados a embriogênese

Ao estudarmos embriologia existem alguns conceitos que precisam ser considerados incluindo os
descritos a seguir:

Determinação: na denomina-se determinação o estado que uma célula ou um grupo de células adquire
no seu desenvolvimento cito-morfogenético. Portanto, a determinação ocorre antes que as modificações
morfo-funcionais sejam visíveis. Geralmente este estado de determinação é irreversível.

Modulação: processos pelo qual as células adquirem características que podem ser revertidas e que
podem até mesmo desaparecer depois de um tempo. Estes processos dependem de fatores regulatórios
e é genericamente conhecido como modulação.

Morfógenos: tanto na determinação quanto na modulação as moléculas que induzem modificações nas
células são conhecidas como morfógenos.

Potencialidade evolutiva: uma célula pode dar origem a mais que um tipo diferente de células. Este
processo é denominado potencialidade evolutiva celular. Quanto maior o número diferente de células
que uma dada célula possui maior a sua potencialidade evolutiva. Aquelas células embrionárias iniciais
que tem capacidade de dar origem a todas as células do corpo do embrião são conhecidas como células
totipotentes. Todas as células que dão origem a um maior ou menor número de células diferentes são
conhecidas como células-troncos. O embrião possui uma grande quantidade de células-tronco (células
embrionárias). Entretanto indivíduos adultos também possuem células-troncos com propriedades
regenerativas. Este é o caso das células-tronco que regeram constantemente nossos epitélios, nossos
ossos, pelos, etc.

Indução: os órgãos são estruturas tridimensionais, complexas, compostas por diversos tipos de tecidos. A
organização precisa de um órgão, é portanto fundamental para a manutenção das suas funções. A
coordenação na constucao dos órgãos é regulada por grupos de células que interagem entre si. Esta
interação próxima é denominada indução. Portanto, existem células ou tecidos indutores e células ou
tecidos induzidos. A capacidade de células ou tecidos responderem a um sinal indutivo específico é
denominada competição. Na formação dos órgãos ocorre uma cascata de indução em que ocorrem
muitas interações celulares que se induzem de modo recíproco.

Movimentos morfogenéticos: os tecidos celulares embrionários também podem se movimentar a fim
de formar estruturas tridimensionais. Os principais movimentos morfogenéticos são esquematicamente
presentados ao lado. Pode também ocorrer evaginação quando as células se movimentam para cima,
ao invés de para baixo. Estes movimentos ocorrerão ao longo da embriogênese e organogênese.
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PRINCIPAIS MOVIMENTOS MORFOGENÉTICO NA EMBRIOGÊNESE

2.5  Mapas do destino embrionário

A formação dos tecidos, órgãos e sistemas corporais é um evento complexo e altamente organizado.
Como os estudos têm permitido identificar os principais passos desta formação é possível organizar os
principais eventos e etapas nos chamados “mapas de destino celular”. No caso, cada espécie possui o seu
mapa. Aqui estudaremos especificamente o mapa do destino celular do ser humano.

O mapa do destino celular sempre
começa no momento da
fecundação e da produção das
primeiras células embrionárias e vai
em direção da formação dos
tecidos, órgãos e sistemas
corporais. Assim, no mapa celular
uma célula embrionária primitiva é
uma célula totipotente (tem
potencial para diferenciar-se em
qualquer tipo de célula) e à medida
que o desenvolvimento a avança
torna-se pluripotente (pode
diferenciar-se em um grupo de
tecidos específicos, por exemplo,
uma célula mesenquial pode
diferenciar-se em músculo, em
osso, em cartilagem etc.

Finalmente torna-se uma célula determinada ou específica (uma célula com um padrão morfo-funcional
específico como, por exemplo, um hepatócito, uma célula epitelial, uma célula muscular, etc). A partir de
pesquisas que acompanham a transformação de linhagens celulares totipotentes em determinadas,
puderam ser construídos os mapas do destino celular. O mapa do destino celular de um organismo
geralmente parte de uma estrutura inicial (o ovo ou as estruturas inicias do embrião) e informa o que
cada parte irá ser no organismo formado.. A primeira etapa do mapa do destino celular do ser humano
que consiste na formação dos principais tipos de tecidos corporais. A partir da formação dos tecidos
corporais os órgãos, que são estruturas tridimensionais, são formados, bem como, os sistemas corporais
representados por vários órgãos que trabalham para a execução de determinadas funções.



CÂNCER A DOENÇA DO DESENVOLVIMENTO

Muitas informações importantes sobre o câncer e apresentadas de um modo didático e confiável
são obtidas no portal do Instituto Nacional do Câncer (INCA) que você pode acessar através do
endereço: http://www1.inca.gov.br/conteudo_view.asp?id=322.

O câncer, na realidade não é uma única doença. Ele representa um conjunto de mais de 100 tipos
diferentes de enfermidades que têm algumas características em comum. Estas características
estão diretamente associadas a alterações em genes e processos associados a morfogênese, e por
isto o câncer é considerado uma doença do desenvolvimento. Entre as principais características
relacionadas ao câncer podemos citar:

Origem do câncer: denomina-se carcinogênese ou oncogênese o processo no qual as células
saudáveis se transformam em células cancerígenas,.. Esse processo acontece lentamente,
podendo levar vários anos até que uma célula cancerosa prolifere e dê origem a um tumor visível.
A teoria mais aceita para explicar o câncer evoluir uma célula primeiro terá que sofrer alterações
no seu DNA (mutações) que não serão percebidas pelo sistema de controle da qualidade do
material genético (p53) e nem pelo sistema imune que reconhece células defeituosas e as mata.
Esta célula se divide e passa a apresentar o que chamamos de instabilidade cromossômica que
leva ao acúmulo de mais mutações, até que ela passa apresentar os sinais que caracterizam uma
célula cancerosa.

Genes mutados: as mutações na célula podem afetar dois tipos de genes. Aqueles chamados
proto-oncogenes, que são genes do desenvolvimento embrionário que foram silenciados, e
que a mutação faz com que eles fiquem novamente ativos. Uma vez ativos eles passam então
a serem conhecidos como oncogenes. Outra classe de genes mutados que pode estar
relacionada com o desenvolvimento de determinados tipos de câncer são os genes
conhecidos como genes de supressão tumoral. Por exemplo, o gene da proteína p53 que faz
a checagem das condições em que se encontra o nosso material genético pode sofrer uma
mutação e assim não mais funcionar. Em consequência a célula vai continuar se dividindo e
acumulando mutações porque não será capaz de perceber que ocorreu problemas no seu
DNA e que assim a mesma devia entrar em apoptose.
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2.6  O câncer como doença do desenvolvimento

http://www1.inca.gov.br/conteudo_view.asp?id=322


CÂNCER A DOENÇA DO DESENVOLVIMENTO

Principais alterações da célula cancerosa:

Imortalização celular: as células cancerosas perdem a capacidade da senescência replicativa e
Assim se dividem indefinidamente. Ou sejam não envelhecem. Isto ocorre porque muitas destas
células voltam a ativar o gene da telomerase e deste modo reconstroem os telômeros dos seus
cromossomos.

Resistência apoptose: as células cancerosas podem resistir a apoptose através da inibição da
função de genes como o da proteína p53 e a ativação de genes como os das proteinas survivinas
que são inibidoras da apoptose. Geralmente as surivivinas estão expressa nos tecidos do feto
para evitar que a morte destas células. Depois da embriogenese, este gene é praticamente
suprimido.

Desdiferenciação celular: como as células cancerosas se dividem muito rapidamente, a estrutura
da célula original é perdida, bem como a função desta célula. Por isto dizemos que as células de
câncer são desdiferenciadas e ficam com uma aparência que lembra as células embrionárias
iniciais. Geralmente as células tumorais apresentam um núcleo muito maior em relação ao
citoplasma. O citoesqueleto fica desorganizado, o número de organelas também diminui, e a
célula em geral fica com um tamanho menor.

Capacidade de formar metástases: como vimos as células de um tecido ficam aderidas ao
mesmo. As células cancerosas produzem metaloproteínases que destroem a matriz extracelular
permitindo que elas entrem na corrente sanguínea ou linfática e migrem para outros locais do
corpo, onde formam tumores secundários (metástases).

Indução a angiogênese: as células tumorais têm a capacidade de induzir a formação de novos
vasos sanguíneos (angiogênese) a fim de nutri-las.
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CÂNCER DE COLO: AS CÉLULAS HELA

As características das células cancerosas foram descobertas a partir de pesquisas muitas das
quais foram feitas na linhagem de células conhecidas como Células HeLa. Estas células são
imortais e até agora podem ser adquiridas comercialmente do American Type Cellular Colection
(ATCC) que é uma organização não-governamental que cultiva e comercializa linhagens de células
para a pesquisa, principalmente de células cancerosas.

Mas porque destacamos as células HeLa? Porque foi a primeira linhagem de célula cancerosa do
mundo obtida, mantida e comercializada. Ela veio de uma ex-agricultora de fumo, que era
descendente de escravos e que vivia em Baltimore nos Estados Unidos, a Henrietta Lacks. Ela
teve cinco filhos e com 30 anos foi diagnosticada com tumor cervical. Os pesquisadores do
Hospital John Hopkins observaram que as células se dividiam de modo muito rápido, o que
permitiu o estabelecimento da linhagem HeLa que é a inicial do seu nome. Estas células também
passaram a ser utilizadas para produzir vacinas. Por exemplo, Jonas Salk utilizou as células HeLa
para produzir uma vacina contra a poliomielite.

Na realidade, na época que as células HeLa passaram a ser cultivadas não existia resoluções em
ética em pesquisa, assim ela foi uma “doadora involuntária” das células. Apesar disto, é inegável
a grande contribuição desta linhagem nas pesquisas voltadas a saúde humana. As células HeLa
foram enviadas para o espaço para a realização de estudos gravitacionais, em pesquisas sobre a
AIDS, radiação, mapeamento genético etc. A escritora Rebeca Skoolt escreveu um bonito livro
contando um pouco sobre a vida da Henrietta e também dos seus familiares (que demoraram
muito tempo para descobrir que as células dela estavam sendo usadas em pesquisas. O nome do
livro já diz tudo: A vida imortal de Henrieta Lacks. Vale a pena ler!
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Henrietta Lacks Células HeLa
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CÂNCER DE COLO: AS CÉLULAS HELA

O exame preventivo do câncer do colo do útero (cérvix) é denominado Papanicolau e toda a
mulher na idade reprodutiva deve realizar o mesmo uma vez ao ano. O exame é feito a partir de
um esfregaço feito com células do colo do útero que é colocado em uma lâmina, fixado, corado e
analisado pelo patologista em microscópio ótico. No esquema acima mostro o padrão citológico de
uma célula saudável do epitélio cervical e um esfregaço mostrando células com citomorfologia
diferenciada e núcleos grandes o que caracteriza o câncer. No caso das células HeLa, estas
possuem a telomerase ativada por este motivo são imortais.
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O câncer também pode formar
metástases como foi anteriormente
comentado. Por exemplo, o câncer
avançado de pulmão pode causar
metástases no cérebro e no fígado. Já o
câncer avançado de mama pode causar
metástases nos ossos, pulmões, pele e
cérebro. Metastases ósseas são bastante
comuns no câncer avançado de
próstata. Por este motivo, a prevenção
do câncer é o modo mais seguro de se
obter a cura desta doença rápida e
devastadora.
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CAPITULO 3 
FUNDAMENTOS DE BIOLOGIA TECIDUAL

A biologia tecidual é estudada na disciplina de histologia que apresenta informações sobre os tecidos,

dede a sua formação (origem) estrutura e função. O método mais comum para se realizar estudos

histológicos é através de preparação de lâminas histológicas que envolvem processos físicos e químicos

de corte, fixação, desidratação e coloração de amostras teciduais.

Em termos biológicos, os tecidos corporais de organismos multicelulares representam um conjunto de

células especializadas que podem ser iguais ou diferentes que realizam uma determinada função. Todos

os tecidos corporais se originam das três camadas germinativas embrionárias, que foram anteriormente

comentadas. A origem dos tecidos a partir destas camadas é a seguir sintetizada sintetizada

Camada Germinativa Tecidos

Ectoderma Epiderme e anexos córneos (pelos e glândulas mucosas)

Todas as estruturas do sistema nervoso (encéfalo, nervos, gânglios e

medula espinhal)

Mesoderma Tecido conjuntivo e adiposo

Tecido muscular

Tecido ósseo

Tecido cartilaginoso

Sangue

Tecidos do sistema genito-urinário

Endoderme Epitélio de revestimento gastrointestinal e glândulas do sistema digestivo 

com exceção da cavidade oral e anal

Sistema Respiratório

Fígado e Pâncreas

Além das células, cada tecido é formado por uma matriz extracelular cujos componentes químicos e

estruturais são variáveis conforme cada tipo tecidual. Os tecidos, por sua vez se organizam

tridimensionalmente para formar os órgãos corporais.

Uma vez que o microscópio ótico é o principal instrumento utilizado nos estudos histológicos, faremos

alguns comentários gerais sobre este equipamento que será utilizado nas aulas práticas.

3.1 O Microscópio ótico e os tecidos corporais

O microscópio ótico é utilizado para examinar a estrutura dos tecidos que foram anteriormente

preparadas através de técnicas histológicas. A seguir comentaremos brevemente sobre as funções da

cada parte do microscópio.

ORIGEM DOS TECIDOS A PARTIR DAS TRÊS CAMADAS GERMINATIVAS

A lente ocular é constituída, na realidade de duas lentes que tem a função de ampliar a imagem
formada pelas objetivas. O tubo ou canhão serve como suporte de sustentação para as lentes oculares.

O revólver é a parte giratória do microscópio que suporta as lentes objetivas que podem aumentar a
visão do tecidos para diferentes tamanhos. O número de lentes que um microscópio possui varia de
microscópio a microscópio assim como o tamanho da ampliação tecidual.
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O braço ou coluna é uma estrutura que está fixada a base do microscópio e serve como estrutura de
suporte para o resto do aparelho. O microscópio apresenta uma mesa ou platina que serve de apoio para
se colocar e prender a lâmina histológica que está sendo analisada



. O condensador e diafragma são as
estruturas responsáveis por garantir uma
iluminação uniforme da lâmina, reduzindo
ou aumentando a entrada de luz conforme
a necessidade da análise histológica
realizada. O microscópio possui também
uma lâmpada embutida que é a fonte
luminosa do equipamento. O pé ou base
do microscópio é a parte que fixa todo o
restante da estrutura. Na parte lateral do
microscópio se encontra o parafuso
macrométrico que é permite a rotação e
movimentação vertical da mesa. Esta
estrutura permite que a lâmina seja
retirada ou colada da platina e também
ajustes de foco. Também existe um
parafuso micrométrico que é
responsáveis por movimentos verticais
mais sutis o que permite melhorar o foco
do corte histológico.

1 O uso de avental nas aulas práticas é obrigatório

2 Quando uma lâmina histológica for examinada, inicialmente a mesa ou platina deve ser completamente

abaixada através da rotação do parafuso macrométrico. O foco inicial sempre deve ser começado com a

objetiva de 10x e nunca com a objetiva de 40X.

3 Quando uma lâmina for quebrada, o aluno deverá doar 100 folhas de oficio A4 como forma de

compensação.

4 Quando o aluno faltar uma aua prática, esta aula só poderá ser recuperada pelos monitores do

Departamento, na semana seguinte a falta. Caso contrário o aluno deverá apresentar atestado médico.

5 Apenas com autorização por escrito do Professor da Disciplina será permitida a reuperação de aulas

práticas atrasadas a ser feita pelos monitores do Departamento.

6 Não são permitidas revisão de lâminas pelos monitores do Departamento.

A seguir apresentamos as regras para a realização de aulas práticas no Departamento de Morfologia

(UFSM):
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Por fim, o microscópio também tem uma estrutura denominada Charriot que é responsável pela
movimentação lateral da lâmina que está sendo estudada. Esta movimentação permite que todas as
partes da lâmina sejam observadas

Os órgãos possuem dois tipos de tecidos: aqueles tecidos fundamentais que estão presentes em todos os

órgãos e tecidos especializados que podem variar entre os mesmos.

Os tecidos fundamentais incluem: o tecido epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. Já os tecidos

especializados incluem: o tecido cartilaginoso, ósseo, tecido linfático, adiposo e sangue.

Uma síntese geral de todos os principais tecidos corporais é apresentada no próximo quadro



TECIDO EPITELIAL

Revestimento Quanto à forma

das células

Quanto à forma das células

Simples Pavimentoso

Cúbico

Cilíndrico

Pseudo-

estratificado

Cilíndrico ciliado

Estratificado Pavimentoso

Queratinizado

Não-Queratinizado

Cúbico

Cilíndrico

De Transição

Glandular Quanto a 

complexidade 

dos ductos

Quanto a forma da parte secretora

Simples Tubular Reta

Enovelada

Ramificada

Acinar ou alveolar

Túbulo-acinar

Composta Tubular

Acinar ou alveolar

Túbulo-acinar

TECIDO CONJUNTIVO

Tecido Conjuntivo Propriamente Dito

Tecido Conjuntivo Frouxo Tecido Conjuntivo Denso

Modelado

Não-Modelado

Tecidos Conjuntivos Especializados

Tecido Conjuntivo Elástico

Tecido Conjuntivo Mucoso

Tecido Conjuntivo Reticular Linfóide

Mielóide

Tecido Adiposo Branco ou Unilocular

Pardo ou Multilocular

Tecidos de Sustentação

Tecido Cartilaginoso Cartilagem Hialina

Cartilagem Elástica

Cartilagem Fibrosa

Tecido Ósseo Compacto

Esponjoso

Tecidos de Transporte

Sangue Eritrócitos

Leucócitos Granulócitos e Agranulócitos

Plaquetas

Linfa

TECIDO MUSCULAR

Tecido Muscular Esquelético

Tecido Muscular Cardíaco

Tecido Muscular Liso

TECIDO NERVOSO

Tecido Nervoso Propriamente Dito

Neuróglia
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3.2 Tecido Epitelial

O tecido epitelial é um dos quatro tipos de tecidos básicos que todos os animais possuem. Este tecido

pode estar constituído de uma única camada ou múltiplas camadas conforme o órgão em que é

encontrado. O tecido epitelial, junto com a derme compõe a pele que é o maior órgão do corpo humano e

que reveste a parte externa. Entretanto, as cavidades internas, as superfícies dos vasos sanguíneos e a

parte externa de todos os órgãos do nosso corpo também são revestidos por tecido epitelial.

Funções do tecido epitelial

Em geral o tecido epitelial tem como função revestir e proteger o corpo, absorver moléculas, secretar

substâncias através de glândulas, perceber estímulos sensoriais e também, em algum nível, se contrair.

Características cito-histológicas do tecido

epitelial

Em termos estruturais o tecido epitelial

apresenta células justapostas, imersas em

um meio que apresenta pouca quantidade

ou mesmo ausência de matriz extracelular,

O tecido epitelial está sempre em contato

com o tecido conjuntivo, e a camada celular

que se liga a este é chamada de camada

germinativa. Ela é composta por células-

tronco adultas que estão envolvidas na

constante geração de novas células epiteliais.

A camada germinativa se apoia em uma

estrutura não-celular denominada

membrana basal. Na realidade a membrana

basal é secretada pelas células da camada

germinativa e se liga a fibras presentes no

tecido conjuntivo adjacente. Assim, a

membrana basal é formada basicamente por

colágeno do tipo IV, laminina e

proteoglicanas.

O tecido epitelial é considerado polarizado, já que as células formam uma porção apical, que se comunica

com o meio externo e uma porção basal que fica sempre ligada ao tecido conjuntivo adjacente.

A justaposição das células epiteliais é feita por junções celulares de origem proteica. Existem vários tipos
de junções que podem ou não estar presentes, dependendo do tipo de tecido epitelial. Uma das junções
celulares mais importantes é o desmossomo, que se parece a um botão de pressão. Geralmente
desmossomos ligam uma célula as suas células vizinhas.
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O tecido epitelial é avascular e pouco ou nada inervado, com exceção da presença de receptores

sensoriais que transmitem informações importantes para o sistema nervoso central como frio, calor,

pressão, tato, dor, etc. A estrutura e função destes receptores será estuda em maior profundidade na

disciplina de fisiologia.

Devido a sua estrutura e função o tecido epitelial é considerado de fácil regeneração.

Também existem em alguns tecidos, as chamadas junções de oclusão que impedem que qualquer tipo de

molécula consiga passar entre as células. Esta característica torna o tecido seletivo já que o trânsito de

moléculas deve se dar via entrada e saída das células epiteliais. Existem em outros tecidos junções de

adesão, que já permitem o trânsito de moléculas no espaço entre uma célula e outra.



A interação entre o tecido epitelial e o tecido conjuntivo é de grande relevância porque, o tecido epitelial

é bastante vascularizado e inervado e, assim consegue suprir as necessidades nutricionais do tecido

epitelial.

Para a histologia existem dois tipos gerais de tecido epitelial: o de revestimento e o glandular. Entretanto,

para a fisiologia o tecido epitelial pode ser diferencialmente agrupado conforme as suas funções nas

seguintes categorias: epitélio de troca, proteção, transporte e epitélio secretor. Particularmente eu penso

que a divisão do tecido epitelial utilizada na fisiologia é mais moderna e mais informativa. Porém,

descreveremos neste capítulo a divisão tradicional deste tecido que é feita pela disciplina de histologia.
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3.2.1 Tecido Epitelial de Revestimento

O tecido epitelial de revestimento ocorre na superfície das cavidades corporais e no revestimento de

órgãos. Suas funções principais são a de proteger, absorver e conduzir moléculas. Em termos estruturais,

os tecidos epiteliais de revestimento apresentam as camadas de células apoiadas na membrana basal

(lâmina basal), apresentam uma matriz escassa, e células epiteliais revestidas por uma fina camada

glicoproteica denominada glicocálix. As células deste tecido estão fortemente coesas pela presença das

junções celulares e do glicocálix.

O tecido epitelial possui três tipos de formatos celulares: células colunares, cilíndricas ou pavimentosas.

Ele também pode se apresentar como uma simples camada de células, ou como um tecido de múltiplas

camadas. Os tecidos epiteliais simples são constituídos de uma única camada celular, com formato celular

dependendo da sua localização.

Em alguns locais, existe um tecido epitelial simples pavimentoso já que as células possuem uma forma

achatada. Algumas destas células possuem denominações especiais. Por exemplo, a camada que recobre

o interior dos vasos sanguíneos é denominada endotélio. Apesar de ser uma única camada, o endotélio

possui extrema importância fisiológica, já que produz uma substância crucial para que os vasos

sanguíneos dilatem: o óxido nítrico. Esta molécula é produzida pela ação da enzima oxido nítrico

sintetase endotelial. Quando o endotélio fica disfuncional, esta condição pode contribuir para o

desenvolvimento de quadros de hipertensão, ou até mesmo de impotência sexual masculina. Já a camada

epitelial simples que recobre as cavidades pleural, pericárdica, peritoneal e a face externa dos órgãos

que estão dentro destas cavidades é denominada de mesotélio. Os alvéolos pulmonares também são

feitos de células epiteliais simples.

Tecido epitelial simples cúbico são encontrados revestindo os ductos glandulares e os túbulos renais.

Tecido epitelial cilíndrico simples é um tipo de tecido em que as células parecem colunas, e apresentam

um núcleo central e próxima a região basal. Este tipo de tecido é encontrado revestindo o estômago,

intestinos, útero e vesícula biliar.

Além destes tecidos encontramos dois outros tipos de tecido epitelial simples: o tecido pseudo-

estratificado e o tecido de transição. O tecido epitelial simples pseudoestratificado quando é observado

ao microscópio dá uma primeira impressão de ser um tecido composto de múltiplas células. Mas na

realidade não é isto que ocorre.

Este efeito e causado pela disposição variada dos núcleos das células que apresentam uma grande
justaposição. Entretanto, todas as células estão ligadas a membrana basal. Geralmente o tecido
pseudoestratificado apresenta cílios na sua região apical, que tem funções importantes no corpo. Este
tipo de tecido é encontrado na traquéia e também nas tubas uterinas.

Além do tecido epitelial simples o corpo também apresenta tecido epitelial estratificado, ou seja, um

tecido formado por múltiplas camadas celulares. O tecido estratificado pode ser de dois tipos:

queratinizado ou não-queratinizado.



PRINCIPAIS TIPOS DE TECIDOS EPITELIAIS

Já o tecido que reveste determinadas partes do sistema gastrointestinal também é do tipo epitelial

estratificado, mas ao contrário da pele ele é um tecido estratificado não- queratinizado. Neste caso, este

tecido possui células especializadas denominadas células caliciformes que produzem muco. Estas são,

portanto, células glandulares que se intercalam as demais células epiteliais. Portanto, o tecido epitelial

não-queratinizado é encontrado nas mucosas, revestindo a cavidade da boca, esôfago, orofaringe e

também a cavidade vaginal.

51

A pele é formada por tecido estratificado queratinizado, mas as suas células epiteliais produzem
queratina que cria uma proteção importante contra a penetração de raios solares, e contra a entrada de
microrganismos e ou agressões causadas por outros agentes físicos e químicos.



ALGUNS ASPECTOS CLÍNICOS ASSOCIADOS AO TECIDO
EPITELIAL DE REVESTIMENTO

O tecido epitelial pode apresentar metaplasias que ocorrem quando um tecido

epitelial se transforma em outro tipo de tecido epitelial. O exemplo mais conhecido é

causado pelo tabagismo na traquéia. Neste órgão, a agressão do cigarro faz com que o

tecido epitelial pseudoestratificado ciliado seja substituído por um tecido epitelial

pavimentoso estratificado. Esta mudança contribui para o acúmulo de muco na região

provocando “tosses encatarradas” típicas nos fumantes.

Podem ocorrer desordens genéticas raras

como o Xeroderma pigmentosum que

causa uma deficiência na enzima que

repara a molécula de DNA quando esta

sofre uma mutação Esta doença foi descrita

pela primeira vez por Hebra e Kaposi em

1872. Estima-se que ocorram cerca de

3000 mutações ao dia que são reparadas. A

exposição aos raios ultravioleta (UV) faz

com que estas mutações se acumulem

causando extensos danos na pele do seu

portador.

As fotos ao lado obtidas e modificadas a

partir do Google Imagens mostram duas

crianças com Xeroderma. Uma em que não

foi feito nenhum tipo de cuidado em

relação a exposição solar, e a outra com

proteção permanente contra os raios UV.

Uma vez que o epitélio da pele está
sempre sendo renovado, evidências
sugerem que estas células envelheçam em
uma taxa muito lenta. Quem realmente
envelhece causando as famosas “rugas” é
a derme, em consequência da
desorganização da sua matriz extracelular.
A exposição ao raios UV pode acelerar o
envelhecimento da célula e aumentar o
risco de câncer de pele.

Envelhecimento  da Pele
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Existe um tipo especial de tecido denominado tecido epitelial de transição é um tipo especial de tecido

que ocorre exclusivamente no sistema urinário, mais especificamente recobrindo a bexiga. Quando este

órgão está contraído as células superficiais deste tecido apresentam uma forma volumosa. Quando a

bexiga se distende em consequência do acúmulo de urina, duas ou três camadas de células ficam com

uma aparência mais achatada.

3.2.2 Tecido Epitelial Glandular

As glândulas no nosso corpo são constituídas por epitélio glandular que possui células especializadas

capazes de sintetizar, armazenar e secretar diversos tipos de substância conforme a glândula. As

moléculas produzidas são armazenadas sob a forma de grânulos de secreção. As glândulas são

classificadas segundo diversas características morfofuncionais e embrionárias.

3.2.2.1 Glândulas quanto ao número de células

As glândulas podem ser uni ou pluricelulares. As glândulas unicelulares mais abundantes são as chamadas

células caliciformes que são encontradas no tecido epitelial pseudoestratificado ciliado que recobre a

traquéia e também as tubas uterinas. Células caliciformes também são encontradas no tecido pulmonar.

Existem uma série de tipos de glândulas pluricelulares como a tireóide, a parte endócrina do pâncreas, as

glândulas salivares e sudoríparas, etc.

3.2.2.2 Glândulas: quanto a natureza química da sua secreção

Existem glândulas serosas, mucosas e mistas dependendo da natureza da sua secreção. As glândulas

serosas que produzem uma secreção mais líquida, rica em compostos proteicos. Geralmente a estrutura

das células destas glândulas é piramidal ou poliédrica, possuem polaridade bem definida. Na região apical

existe numerosas vesículas cheia de produtos da secreção. Geralmente estas células estão unidas umas as

outras formando estruturas esféricas denominadas acinos. As glândulas do pâncreas e da tireóide são

exemplos de células com glândulas serosas.

Outras glândulas produzem uma secreção mais densa, viscosa, elástica e gelatinosa denominada muco.

Esta secreção é rica em compostos glicoproteicos conhecidos como mucinas. Existe uma grande

heterogeneidade estrutural nas células que produzem muco, porém em geral são colunares ou cuboidais.

As células unicelulares caliciformes são um exemplo de células produzem muco que recobre e protege o

tecido contra traumas e desidratação. Existem também glândulas mistas que produzem tanto secreção

serosa quanto secreção mucosa. Este é o caso das glândulas salivares.

3.2.2.3 Glândulas: quanto aos mecanismos de secreção

As glândulas não secretam seus produtos da mesma forma. Existem três tipos de mecanismos de

secreção bem conhecidos. Na secreção merócrina os grânulos são liberados para fora da glândula por

exocitose, ou seja a membrana do grânulo se funde a membrana plasmática e o conteúdo interno é

literalmente ‘jogado para fora da célula”. As glândulas lacrimais e salivares liberam seus produtos desta

forma. Na secreção apócrina, a parte apical da célula glandular se rompe e o conteúdo extravasa para

fora. Este é o caso das glândulas mamárias. Como existe perda parcial da célula, esta é imediatamente

regenerada. Por fim existem glândulas que quando liberam o seu produto morrem. Estas glândulas são

denominadas holócrinas. Glândulas sebáceas são deste tipo!
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3.3.3.4 Glândulas: quanto a origem embrionária e a natureza da secreção

O epitélio glandular se diferencia a partir do epitélio de revestimento durante a embriogênese. Esta

diferenciação ocorre porque células epiteliais inicialmente penetram para dentro do tecido conjuntivo

adjacente e se dividem.



AS GLÂNDULAS EXÓCRINAS PODEM TER CONFORMAÇÕES ESTRUTURAIS VARIADAS. 
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Nas glândulas exócrinas uma conexão entre o tecido epitelial de revestimento e a glândula vai continuar

existindo. Esta conexa é formada por ductos glandulares que permanecem ao longo da vida do indivíduo.

Nas glândulas endócrinas vai ocorrer uma perda de conexão entre o tecido glandular e o epitélio de

revestimento, e, portanto, as mesmas não possuem ductos. Estas glândulas liberam os seus produtos

diretamente na corrente sanguínea porque estas glândulas estão diretamente associadas a vasos

sanguíneos.

É importante comentar que, muitas pessoas pensam que glândulas exócrinas liberam seus produtos

apenas para o meio externo do corpo, como é o caso das glândulas salivares, sudoríparas, sebáceas e

mamárias. Mas não é verdade, já que o pâncreas possui uma parte com configuração estrutural exócrina

liberando também seus produtos para o interior do corpo.
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ALGUNS ASPECTOS CLÍNICOS ASSOCIADOS AO TECIDO
EPITELIAL GLANDULAR

Uma vez que glândulas produzem

diversos produtos de secreção,

incluindo hormônios, existe uma grande

quantidade de manifestações clinicas

relacionadas a disfunção destas

estruturas. Entre estas podemos citar o

hiper e hipotireoidismo, o diabetes

mellitus do tipo I relacionado com a

não produção de insulina pela parte

exócrina do pâncreas, a xerostomia .
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Xerostomia

Outra enfermidade associada as glândulas salivares é a sialolitise que é a formação de

“pedras nesta glândulas”. Esta disfunção está associada ao excesso de cálcio e pode ser

intensificada por bactérias. O quadro clinico se caracteriza por dor abrupta e aumento de

volume na região mandibular.

A xerosomia está relacionada com a da secreção das glândulas salivares deixando a boca

seca e mais propensa a traumas e caries. Esta condição é mais frequente em idosos,

principalmente aqueles que ingerem diariamente um número elevado de fármacos (> 6).

Esta condição é chamada de polifarmácia.



3.3 O tecido conjuntivo

O tecido conjuntivo é a base de sustentação das partes moles do corpo. Sua função, portanto, é apoiar

ligar, preencher espaços vazios ajudando a estruturar a forma tridimensional dos órgãos e do corpo.

Em termos histológicos, ao contrário do tecido epitelial, o tecido conjuntivo possui grande quantidade de

matriz extracelular, e as células possuem uma distribuição distanciada, umas das outras. A principal função

do tecido conjuntivo é garantir a difusão e o fluxo de metabólitos entre os tecidos de um determinado

órgão. Além disto, este tecido é de fundamental importância para a defesa corporal. Em termos

histológicos o tecido conjuntivo é formado por células denominadas fibroblastos. Em termos cito-

estruturais os fibroblastos apresentam um formado estrelado em consequência dos inúmeros

prolongamentos citoplasmáticos, com citoplasma abundante, núcleo oval grande. Estas células secretam

diferentes tipos de fibras incluindo as colágenas, reticulares e elásticas e também secretam moléculas que

formam a substância fundamental amorfa que tem uma consistência coloidal, onde as células e fibras

estão imersas.

Também são encontrados fibrócitos no tecido conjuntivo, que são células fusiformes com menor

quantidade de prolongamentos. Fibrócitos são considerados fibroblastos que apresentam menor atividade

de síntese, mas que não pararam totalmente de produzir moléculas importantes ao tecido conjuntivo.

Além dos fibroblastos, existem células imunes que ficam no tecido conjuntivo. Este é o caso dos

macrófagos residentes. Um macrófago residente, inclusive pode viver por longos períodos de tempo

(anos). Além dos macrófagos, outro tipo de célula imune que pode ser encontrada no tecido conjuntiva são

os plasmócitos. Estes são células ovoides, com núcleos esféricos que se originam dos linfócitos B que

circulam no sistema linfático. Geralmente eles estão presentes quando existem infecções bacterianas,

penetração de elementos estranhos ao corpo ou em caso de inflamação crônica.

Esta composição variada é responsável pela notável diversidade que é encontrada no tecido conjuntivo. O

tecido conjuntivo e constituído pelo que chamamos tecido conjuntivo propriamente dito e também por

tecidos conjuntivos altamente especializados como o tecido adiposo, os ossos, cartilagem e sangue. Estes

são considerados tecidos conjuntivos especializados já que se originam de um mesmo padrão de células

embrionárias: as células mesenquimais, presentes na camada mesodérmica.

3.3.1 Tecido Conjuntivo Propriamente Dito

3.3.2 Tecido Conjuntivo Frouxo

O tecido conjuntivo frouxo suporta estruturas que geralmente estão adaptadas para receber baixa

pressão e atrito. É frequente nos espaços existente entre as células musculares. Este tecido também fica

adjacente a todo o tecido epitelial do corpo, formando a primeira parte da derme da pele. Existe uma

quantidade numerosa de fibroblastos e macrófagos, e a matriz extracelular apresenta grande quantidade

de substância amorfa, e número elevado de fibras colágenas, reticulares e elásticas. Entretanto, o arranjo

destas fibras é ao acaso. Este tecido também é bem vascularizado.
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3.3.3 Tecido Conjuntivo Denso

Ao contrário do tecido conjuntivo frouxo, o tecido conjuntivo denso é adaptado a possuir maior

resistência a pressão, apresentando uma quantidade maior de fibras colágenas. Esta característica torna-

o menos flexível. Quando as fibras do tecido conjuntivo denso estão organizadas formando feixes este

passa a ser chamado de tecido conjuntivo denso modelado. Este tipo de tecido é encontrado na parte

profunda da derme (tecido denso não modelado) e também na formação dos tendões que ligam os

músculos aos ossos. Por ser rico em colágeno possui uma coloração esbranquiçada.



ESQUEMA GERAL DO TECIDO CONJUNTIVO PROPRIAMENTE DITO

3.3.4 Tecido Conjuntivo Elástico

O tecido conjuntivo elástico é composto principalmente por feixes espessos e paralelos de fibras elásticas.

O espaço entre estas fibras é geralmente preenchido por fibras mais delgadas de colágeno e também por

fibroblastos. A maior concentração de fibras elásticas confere uma coloração amarelada a este tecido. O

tecido conjuntivo elástico é pouco frequente no corpo, sendo encontrado nos ligamentos amarelos da

coluna vertebral.
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TECIDO CONJUNTIVO ELÁSTICO PRESENTE NOS LIGAMENTOS 
AMARELOS DA COLUNA VERTEBRAL

3.3.5 Tecido Conjuntivo Reticular

O tecido conjuntivo reticular é um tecido delicado que forma uma espécie de rede tridimensional que dá

suporte para vários tipos de células (principalmente células-tronco adultas) de alguns órgãos corporais,

como é o caso dos linfonodos.



3.3.6 Tecido Conjuntivo Mucoso

O tecido conjuntivo mucoso possui uma consistência altamente gelatinosa que lhe é conferida pela

grande quantidade de ácido hialurônico que a matriz extracelular possui. Comparado aos outros tecidos

conjuntivos, o mucoso possui uma quantidade pequena de fibras. Sua principal célula é o fibroblasto.

Este tipo de tecido é encontrado formando o cordão umbilical (Geléia de Wharton) e também a polpa

dos dentes jovens.
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TECIDO CONJUNTIVO MUCOSO É ENCONTRADO NO CORDÃO UMBILICAL

ALGUNS ASPECTOS CLÍNICOS ASSOCIADOS AO TECIDO
CONJUNTIVO PROPRIAMENTE DITO

Quando o organismo sofre uma injuria, como por exemplo um corte no dedo, toda a inflamação

desencadeada ocorrerá justamente no tecido conjuntivo. Assim, outras células imunes serão

atraídas para o local para destruir microrganismos. No local ocorre edema (o tecido conjuntivo

acumula líquidos, calor, rubor e dor. Entretanto, podem ocorrer respostas imunes exageradas.

Este é o caso da asma e de alergias que ativam células imunes (mastócitos). Estas condições são

conhecidas como reação de sensibilidade imediata. Em alguns casos este tipo de reação pode

causar coceiras (eczemas) e também serem muito perigosas para o indivíduo podendo formar

edemas na garganta e boca (edema de Quinke) e causar o chamado choque anafilático que pode

levar a asfixia e morte.

Edema de
Quincke

3.3.7 Aspectos Clinicos e o Tecido Conjuntivo Propriamente Dito
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3.4 O Tecido Adiposo

Passaremos agora a comentar sobre os tecidos conjuntivos especializados começando pelo tecido

adiposo. Este tecido é formado por células denominadas adipócitos, que não podem estar imersas no

tecido conjuntivo ou abaixo da derme. Por este motivo, considera-se que os adipócitos podem ocorrer

isoladamente ou em grupos, mas sempre juntos ao tecido conjuntivo.

Até muito pouco tempo atrás acreditava-se que o tecido adiposo era basicamente um tecido com

função de armazenamento de energia. Este armazenamento ocorreria através da síntese de

triglicerídeos e ácidos graxos a partir da glicose disponível que não teria sido utilizada pelas células para

produzir ATP. Entretanto, hoje se sabe que o tecido adiposo tem outras funções importantes,

principalmente na produção de hormônios (função endócrina), como é o caso da leptina, que é

secretada pelos adipócitos. Este hormônio age sobre o sistema nervoso central promovendo menor

ingestão alimentar e também incrementando o gasto energético. Problemas na produção da leptina e

principalmente dos seus receptores estão relacionados a maior risco de obesidade. ´

O tecido adiposo multilocular é comum no embrião e

recém nascido, e vai então degenerando ao longo do

desenvolvimento. Produz uma gordura marrom ou

parda porque esta apresenta grande quantidade de

uma enzima denominada termogenina que auxilia na

manutenção da temperatura corporal interna. Como

bebes costumam ter um panículo adiposo menor, a

ação da termogenina é de fundamental importância

no controle da temperatura corporal do recém

nascido.

Existem dois tipos de tecido adiposo: o tecido adiposo
unilocular e o multilocular. O tecido adiposo unilocular,
é o tecido mais comumente encontrados após o
nascimento, produzindo uma gordura de coloração
branca ou amarelada, conforme a dieta da pessoa.
Forma o chamado panículo adiposo que encontra-se
debaixo da derme e ajuda a criar isolamento térmico
corporal. As células deste tecido podem ser encontradas
isoladamente, neste caso possuindo um formato
esférico ou podem ser encontradas em grupos, com
formato poliédrico. Produz uma grande gota de gordura
no seu citoplasma, e deste modo as organelas e núcleo
tendem a se dispor na região mais periférica da célula.
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3.4.1 Função endócrina do tecido adiposo

Antigamente se pensava que os adipócitos eram células mais inertes e que tinham apenas a capacidade
de armazenar triglicerídeos. Este conceito mudou substancialmente. Hoje sabemos que os adipócitos
sintetizam e liberam diversos tipos de peptídeos e não-peptídeos. Como foi observado que os
adipócitos secretam o hormônio leptina sintetizado a partir de um gene denominado gene ob, o tecido
adiposo passou a ser considerado um órgão endócrino, com comunicação direta com o sistema nervoso
central.

A leptina é um hormônio muito importante para o organismo por que age como um fator de
sinalização do tecido adiposo para o sistema nervoso central, regulando que regula a ingestão
alimentar e o gasto de energia sendo um elemento fundamental na homeostase do peso corporal, já
que é o hormônio responsável pela manutenção constante de quantidade de gordura. A leptina tem
efeito antagônico ao hormônio grelina produzido pelas células do estômago.



O NOSSO APETITE E SACIEDADE É REGULADO PELA 
AÇÃO DA LEPTINA  E GRELINA
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O mecanismo de ação geral deste processo ocorre da seguinte forma: depois de um tempo que nós nos
alimentamos (3 a 4 horas) a concentração de glicose começa a diminuir e este é um dos sinais que vai
estimular a liberação da grelina pelo estômago. Este hormônio atua no hipotálamo induzindo a liberação
da molécula neuropeptideo Y (NPY) que vai agir principalmente nos tornando conscientes de que
estamos com fome. Nós iremos, então nos alimentar e a distensão das paredes do estômago junto com a
quantidade de gorduras presente nos alimentos que ingerirmos irá induzir a liberação da leptina pelo
tecido adiposo. Este hormônio, agora age de modo inverso a grelina. Inibi a produção do NPY pelo
hipotálamo que informa ao nosso córtex que já estamos satisfeitos. É importante comentar que a ação
da leptina ocorre via receptores específicos presentes nas membranas das células do tecido-alvo.

A leptina atua nas células alvo via receptores específicos. Estudos descobriram que alterações genéticas
nestes receptores poderiam fazer com que a leptina não funcionasse conforme o esperado, aumentando
assim o apetite e depósito de gordura corporal, e consequentemente a obesidade.

A relevância de alterações no receptor da leptina ou
mesmo nos níveis de leptina foram bem demonstradas
em estudos com ratos. Em seres humanos é mais raro a
ocorrência de alterações genéticas na produção da
leptina (ainda que exista), mas é mais comum alterações
no gene do receptor da leptina. Por exemplo, um estudo
conduzido em idosos brasileiros não-institucionalizados
avaliou o impacto de uma variação genética no códon
223 do gene do receptor da leptina, no qual faz com que
ocorra uma substituição do aminoácido glicina (Gln) por
uma arginina (Arg).

ALTERAÇÕES GENÉTICAS NO 
GENE  Ob FORAM INICIALMENTE

OBSERVADAS EM RATOS



Esta mudança de aminoácido
faz com que o receptor que
contenha na sua estrutura a
arginina tenha menor
capacidade de ligação com a
leptina. Os resultados
mostraram que idosos
portadores do fenótipo Arg
Arg tinham mais chance de
ter síndrome metabólica.

3.4.2 Tecido Adiposo e a Medicina e a Odontologia Regenerativa

O aumento das tecnologias de análise laboratoriais incluindo associação entre cultura de células e ensaios
de biologia molecular e bioquímica levou a elucidação de diversos aspectos relacionados as células-tronco
adultas (progenitoras) que existem no nosso corpo. Este conhecimento levou a busca de tecidos corporais
que tivessem fácil acesso e que fossem repositórios de células-tronco que poderiam ser utilizadas na
indução da regeneração de tecidos e órgãos doentes ou danificados. Os estudos mostraram que o tecido
adiposo é um excelente repositório de células-tronco mesenquimais e que estas podem ser
potencialmente utilizadas para a regeneração tecidual. Entretanto, o seu uso ainda está em fase de
pesquisas porque são necessários resolver alguns problemas técnicos para tornar a utilização de células-
tronco do tecido adiposo eficaz.
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Um dos problemas relacionados ao uso de células-tronco adultas é o baixa concentração destas células no
tecido adiposo. Esta condição faz com que seja necessário a coleta das células, sua transferência para o
Laboratório e expansão proliferativa em condições in vitro. Após este procedimento, que pode levar de 10
a 15 dias, as células-tronco podem ser injetadas no paciente. Apesar dos procedimentos não serem
complexos, e aliás serem rotineiros em muitos laboratórios, incluindo o Laboratório de Biogenômica
(UFSM), um das limitações no mesmo diz respeito a aceleração da senescência celular que as células-
tronco passam a apresentar quando são cultivadas in vitro. É interessante comentar, que está aceleração
do envelhecimento celular artificial geralmente não é desencadeada só pelo encurtamento dos
telômeros. Como este problema é muito relevante na pesquisa de biologia celular, foi formulada a
hipótese de que a suplementação do meio de cultura com determinados compostos nutracêuticos poderia
reverter processos de senescência celular de células-tronco adultas. Para testar esta hipótese os
pesquisadores do Laboratório de Biogenômica (UFSM) obtiveram células-tronco adultas oriundas de
lipoaspirados humanos. A partir do tecido gorduroso obtido as células foram obtidas e cultivadas até a 8ª
passagem (ou seja elas cresceram e foram transferidas para novas garrafas de cultura por 7 vezes). O
padrão histológico da cultura foi acompanhado via microscopia ótica. Estudos prévios também feito pelo
mesmo grupo de pesquisa indicaram que o extrato de guaraná (Paullinia cupana) que é um fruto
amazônico rico em cafeína, teobromina e catequinas poderia ter um potencial efeito anti-senescência
devido suas propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. Sendo assim, as culturas envelhecidas foram
suplementadas com guaraná e os resultados mostraram reversão de parte da senescência causada pelas
condições in vitro de cultivo.



ALGUNS ASPECTOS CLÍNICOS ASSOCIADOS AO TECIDO
ADIPOSO

Com certeza a doença diretamente relacionada com o sedentarismos excessivo e super

alimentação, e que implica em crescimento do tecido adiposo é a obesidade. Hoje esta

doença é considerada uma pandemia mundial e sua relevância está no fato que ela aumenta

muito o risco de do outras doenças crônicas não-transmissíveis com destaque ao diabetes

mellutus tipo 2, doenças cardiovasculares e o câncer. Outra disfunção muito indesejável

pelas mulheres, que está associada ao tecido adiposo é a celulite. Por outro lado, existem

doenças genéticas que diminuem o tamanho e função do panículo adiposo contribuindo

para a aceleração do envelheciemento. Este é o caso da progéria e da síndrome de Werner.

A progeria é uma desordem genética muito rara afetando 1 criança a cada 4 milhões. Deste

modo, existe cerca de 130 casos no mundo todo desde que esta doença foi relatada pela

primeira vez pelo Dr. Hastings Gilford em 1886. A mutação causa alteração no gene da

laminina A que desempenha um papel importante na morfologia do núcleo.
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Como já falamos anteriormente, o tecido cartilaginoso é uma forma especializada do tecido conjuntivo

que serve de suporte para tecidos moles, reveste as superfícies articulares, tem como função absorver

choques mecânicos, facilitar o deslizamento dos ossos nas articulações. Este tecido também é essencial

para a formação de parte do sistema ósseo. Uma vez que ele é avascular e pouco enervado, ao contrário

dos tecidos epiteliais ele é de difícil regeneração nos indivíduos adultos.

A histologia geral do tecido cartilaginoso envolve uma interação entre células denominadas condrócitos e

uma matriz extracelular secretada por estas células e que é altamente especializada. Porém este tecido é

avascular e também não possuindo uma rede sensorial e linfática. Por este motivo, existe um tecido

conjuntivo que envolve o tecido cartilaginoso denominado pericôndrio. Este tecido é o responsável pela

nutrição da cartilagem. O líquido sinovial presente nas cavidades articulares também auxilia na nutrição

do tecido cartilaginoso. Os condrócitos estão imersos na matriz extracelular em cavidades que se

denominam lacunas. Existem três tipos de tecido cartilaginoso: cartilagem hialina, elástica e fibrosa.

3.5 O Tecido Cartilaginoso

Este tipo de cartilagem do mesoderma intermediário, sendo o tipo de cartilagem mais frequente

encontrado no corpo. A fresco a cartilagem se apresenta com um aspecto branco-azulado e

translúcida. A cartilagem hialina é a que forma o primeiro esqueleto do embrião, que será

posteriormente substituído por tecido ósseo. Também é a responsável pelo crescimento dos ossos

longos localizando-se entre a epífise e diáfase.

O colágeno é uma glicoproteína que contem glicose ou lactose na sua estrutura. Existem 14 tipos

diferentes de moléculas de colágeno no organismo. Cada tecido pode possuir um ou mais tipos de

colágeno na estrutura da sua matriz extracelular. Em relação as propriedades da matriz cartilaginosa,

40% do seu peso seco é formado por colágeno do tipo II que forma fibras < 80 nm e que está

associado ao ácido hialurônico, proteoglicanas e glicoproteínas. Os condrócitos também secretam

condroneictina, uma proteína importante para a estrutura do tecido cartilaginoso.

3.5.1 Cartilagem Hialina

HISTOLOGIA DA CARTILAGEM HIALINA
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Todas as cartilagens, com exceção das cartilagens articulares possuem pericôndrio. O pericôndrio, que é

o tecido conjuntivo que envolve a cartilagem é a fonte de condrócitos novos. Ou seja, no pericôndrio é

que encontramos células-tronco adultos que dão origem aos condrócitos. Estas células-tronco se

denominam condroblastos. O pericôndrio, além de ser responsável pela nutrição do tecido

cartilaginoso, é também responsável por sua oxigenação e retirada de resíduos metabólicos. Em termos

morfológicos, as células do pericôndrio se parecem muito com fibroblastos.

Os condroblastos observados na periferia do tecido cartilaginosos são células mais alongadas. Na

medida que se diferenciam em condrócitos, estas células se tornam mais arredondadas e se agrupam

em até 8 células. Estes agrupamentos são denominados grupos isógenos.

Como não existe vascularização, as células do tecido cartilaginoso hialino degradam a glicose via

anaeróbia ocorrendo formação de ácido lático como produto final. A cartilagem hialina é encontrada

principalmente: nas fossas nasais, traquéias e brônquios, extremidades das costelas, superficie

articular dos ossos longos e articulação dos joelhos.

A histogênese da cartilagem hialina envolve os seguintes passos: a partir de células do mesoderma

intermediário, se originam células arredondadas (condroblastos) que dão origem aos condrócitos. Estas

que se organizam em grupos isógenos de até 8 células localizadas dentro de lacunas, que sintetizam os

produtos principais da matriz extracelular.

ORGAÑIZAÇÃO MOLECULAR DA MATRIZ HIALINA
(Fonte: Junqueira & Carneiro, 2009)
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PRINCIPAIS LOCAIS ONDE SE ENCONTRA CARTILAGEM HIALINA

3.5.2 Cartilagem Elástica

A cartilagem elástica é bastante semelhante a cartilagem hialina, porém além das fibras de colágeno do

tipo II possui uma rede de fibras elásticas. Estas fibras elásticas são formadas a partir da proteína

elastina que possui uma coloração amarelada. Assim como a cartilagem hialina, a cartilagem elástica

possui pericôndrio que a rodeia. Encontramos este tipo de cartilagem em algumas estruturas da orelha e

também na chamada cartilagem cuneiforme da laringe

CARTILAGEM ELÁSTICA É ENCONTRADA NO PAVILHÃO AURICULAR,
MEATO ACÚSTICO EXTERNO E TUBA AUDITIVA
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3.5.3 Cartilagem Fibrosa ou Fibrocartilagem

Este tipo de cartilagem possui características intermediárias

entre o tecido conjuntivo denso e o tecido cartilaginoso .

Sempre é encontrada associada ao tecido conjuntivos, e em

termos estruturais a substância fundamental é mais escassa se

comparada a cartilagem hialina. Possui condrócitos que se

dispõe em fileiras alongadas. Fibras de colágeno do tipo 1 são

mais comuns na cartilagem fibrosa constituindo feixes que

seguem uma orientação aparentemente irregular. Presentes

nos discos intervertebrais (anel fibroso).



ALGUNS ASPECTOS CLÍNICOS ASSOCIADOS AO TECIDO
CARTILAGINOSO

A ruptura do anel fibroso causa uma doença chamada hérnia de disco que faz com 
que haja ruptura do anel fibroso. A hérnia de disco pode ser muito dolorosa quando 
causa compressão da medula espinhal ou das raízes nervosas vizinhas (adjacentes). 
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3.6 O Tecido Ósseo

O tecido ósseo é o principal constituinte do esqueleto corporal. Ele possui diversas funções sendo as

principais a de dar suporte as partes moles do corpo, proteger órgãos vitais, alojar a medula óssea que

contém no seu interior o feixe de fibras nervosas que liga do sistema nervoso central constituído pelo

encéfalo e a medula e o restante do corpo (sistema nervoso periférico). Além disto o esqueleto

constituído por tecido ósseo é o responsável pelo movimento corporal através da constituição de uma

série de sistemas de alavancas. Além disto, o tecido ósseo é um local onde fica armazenado cálcio,

fosfato e outros íons que são de fundamental importância para a sobrevivência do organismo.

O tecido ósseo também deriva das células mesenquimais localizadas na chamada mesoderme

intermediária que será estudada na embriologia. Este tecido é considerado um tipo especial de tecido

conjuntivo formado por material extracelular calcificado chamado matriz óssea.

Todo o tecido ósseo é recoberto por camadas. A parte interna é chamada de endósteo sendo

constituída pelas células osteogênicas. A camada externa que está associada ao tecido ósseo é

denominada periósteo que também possui células osteogênicas. A matriz recém formada que ainda não

está calcificada denomina-se osteóide.



Os osteoblastos, são células oriundas do tecido conjuntivo que rodeia o tecido ósseo e que é
denominado periósteo. Os osteoblastos são responsáveis por produzirem a parte orgânica da matriz
óssea. Armazenam grande quantidade de fosfato de cálcio e também participam da mineralização do
osso. Quando estão metabolicamente muito ativos eles apresentam um formato celular mais cuboide.
Na medida que sua atividade diminui vão se tornando mais achatados.

Osteócitos, são formados a partir dos osteoblastos que vão ficando presos no interior da matriz óssea
que vai se mineralizando. O local que eles ocupam no interior da matriz óssea é chamado de lacunas.
Por este motivo, cada lacuna contem apenas um único osteócito. Uma lacuna se liga a outra através de
pequenos canais (canalículos) que permitem que as células estendam prolongamentos citoplasmáticos e
se liguem umas as outras via junções de adesão (gap). Estas estrutura cria uma rede de comunicação
entre as células do tecido ósseo. É através destes canais que também vão existir ramificações nervosas e
vasos sanguíneos que nutrem as células ósseas. Existe muito pouca matriz extracelular.

Osteoclastos, são células responsáveis por destruir ativamente a matriz óssea. Ao contrário do que se
pensa o tecido ósseo é muito dinâmico e está sendo constantemente reconstituído e descontruído. No
caso, os osteoclastos são estruturalmente células gigantes, moveis, muito ramificadas e polinucleadas.
O local em que a matriz óssea é destruída pelos osteoclastos recebe o nome de lacunas de Howship. É
deste modo que o osso é reabsorvido. É importante comentar que os osteoclastos derivam de células do
sistema imune (macrófagos). Por isto elas têm a capacidade de reabsorção tecidual.

3.6.2 Tipos de tecidos ósseos e de ossificações

Existem dois tipos de tecidos ósseos no corpo humano. O tecido ósseo compacto e o esponjoso.

Tecido ósseo Compacto: não existem cavidades comunicantes visíveis. Já no tecido esponjoso existem

muitas cavidades comunicantes. Entretanto, possuem canais que no qual existem no seu interior

ramificações nervosas e vasos sanguíneos.
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3.6.1 Principais Tipos de Células do Tecido Ósseo

Estes canais se chamam canais de Volkmann e canais de Havers. Os canais de Volkmann se iniciam na

superfície externa ou interna do osso e são transversais e se comunicam diretamente com os canais de

Havers. Já estes canais percorrem o osso longitudinalmente. Ao redor de cada canal de Havers são

observadas lamelas concêntricas formadas por matriz óssea e também por células osseas dentro das

lacunas.



Tecido ósseo esponjoso: ao contrário do tecido compacto este tipo de tecido ósseo possui uma grande

quantidade de espaços medulares formados por trabéculas que dão um aspecto poroso. Ele possui

menor peso que o tecido compacto, e nos ossos longos como o fêmur, nos seus espaços encontramos a

medula óssea vermelha que é formada por tecido conjuntivo reticular. Neste tecido estão as células-

tronco adultas que darão origem a todos os tipos de células presentes no nosso sangue.
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VISÃO ANATÔMICA DO TECIDO ÓSSEO COMPACTO E ESPONJOSO

ESTRUTURA TECIDO ÓSSEO COMPACTO

Em termos histológicos o tecido ósseo pode ser ainda subdividido em tecido ósseo primário ou imaturo

(o que primeiro aparece) ou tecido ósseo secundário ou madura (lamelar).

O tecido ósseo primário é formado ossificação intramembranosa surgindo a partir da diferenciação de

células do tecido conjuntivo. Em termos estruturais, este tecido não é lamelar e apresenta muitas fibras

colágenas distribuídas sem nenhuma organização definida. Este tecido tem menor quantidade de

minerais, e também uma maior proporção de osteócitos. Nos adultos o tecido ósseo primário é mais

raro persistindo nas suturas dos ósseos do crânio e nos alvéolos dentários.



O tecido ósseo secundário é encontrado principalmente nos indivíduos adultos. Em termos estruturais

possui fibras colágenas altamente organizadas em lamelas que variam de 3 a u micrometros de

espessura. Estas lamelas ficam paralelas umas as outras e estão dispostas de modo concêntrico em torno

dos canais e dos vasos que formam os canais de Harvers. Esta estrutura também é conhecida como

ósteons.

O tecido ósseo secundário é formado a partir de um tipo especial de ossificação chamada ossificação

endocondral. Esta ossificação ocorre na fase embrionária e envolve inicialmente a formação de um

esqueleto feito de cartilagem. Assim, a matriz cartilaginosa é utilizada como base para a deposição da

matriz calcificada. Neste processo, os condrócitos presentes na lacuna morrem por apoptose, e um

osteoblasto migra para o interior da lacuna se diferenciando em osteócito.

Características químicas da matriz óssea: esta matriz é composta por 95% de fibras colágenas do tipo I e

por uma pequena quantidade de outras moléculas como os proteoglicanos e glicoproteínas. A associação

da hidroxiapatita com as fibras colágenas é a responsável pela dureza e resistência do tecido ósseo.

OSSIFICAÇÃO INTRAMEMBRANOSA: PRINCIPAIS ETAPAS

Características do periósteo: todos os ósseos são envolvidos por um tecido conjuntivo conhecido como

periósteo. Neste tecido existem células-tronco adultas de origem mesenquimal que são capazes de se

diferenciar em osteoblastos.
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Remodelamento

ósseo: o tecido

ósseo é muito

dinâmico e está em

constante

remodelamento.

Isto ocorre pela

ação combinada dos

osteoblastos que

originam osteócitos

e nova matriz óssea

e os osteoclastos

que reabsorvem a

matriz óssea já

formada.

O TECIDO ÓSSEO ESTÁ EM CONSTANTE REMODELAMENTO



ALGUNS ASPECTOS CLÍNICOS ASSOCIADOS AO TECIDO
ÓSSEO

REMODELAMENTO DO TECIDO ÓSSEO SAUDÁVEL: ORTODONTIA

Uma vez que o tecido ósseo é muito dinâmico podemos usar a sua propriedade de

remodelamento na clínica odontológica. Isto porque a posição dos dentes na arcada dentária

pode ser modificada a partir a realização de pressões laterais que fazem com que ocorra

reabsorção óssea de um lado, pela ação dos osteoclastos e crescimento (deposição óssea) no

outro lado, por ação dos osteoblatos/osteócitos. O osso alveolar também acaba sendo

remodelado e deslocando a arcada dentária.

DOENÇAS GENÉTICAS ASSOCIADAS AO 

TECIDO ÓSSEO

Existem algumas doenças de origem genética

que podem afetar a qualidade do tecido ósseo

a ser formado. Este é o caso a osteogenesis

imperfecta também conhecida como doença

dos ossos de cristal, por que os ossos são

frágeis e sofrem muitas fraturas. Nesta doença

ocorre mutação nos genes que codificam a

cadeia longa do colágno do tipo I. Ela é

relativamente rara (1: 21 mil crianças nascidas

vidas. Outra doença genética que pode afetar a

formação dos dentes é a dentinogenesis

imperfecta, que pode estar associada a

osteogenesis imperfecta. A alteração no

colágeno I pode levar ao desenvolvimento de

dentes cinzentos ou mesmo descoloridos.
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3.7 O Tecido Muscular

O tecido muscular é considerado um tecido fundamental do corpo humano por estar presente na

constituição de todos os órgãos. Apesar de ser também um tecido derivado do mesoderma embrionário

ele não é considerado um tecido conjuntivo especializado. O tecido muscular constitui aproximadamente

40% da massa corporal.

Em termos funcionais o tecido muscular é responsável pelos diversos tipos de movimento corporal, via

sua contração e relaxamento. Citologicamente o tecido muscular é formado por células musculares

também conhecidas como fibras musculares ou miócitos.

As fibras musculares possuem um formato alongado e estão permanentemente unidas por junções

celulares que permitem que elas se contraiam ou relaxem de modo bastante harmônico e uniforme.

A contratibiliade das fibras musculares é modulada por estímulos nervosos e, para tanto estas células

utilizam energia a partir da degradação da molécula de adenosina tri-fosfato (ATP). Geralmente células

musculares produzem ATP a partir da oxidação de lipídios (gorduras) e de carboidratos.
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Existem três tipos diferenciados de tecido muscular: o tecido muscular esquelético ou voluntário, o

tecido muscular liso ou involuntário e o tecido muscular cardíaco.

3.7.1 Tecido Muscular Estriado

Este tecido é formado por células com aspecto cilíndrico, constituídas por múltiplos núcleos

(polinucleadas) que se localizam na região periférica das células. Esta disposição dos núcleos ajuda a

diferenciarmos o tecido muscular estriado do tecido muscular cardíaco! As células musculares estriadas

se dispõe sob a forma de feixes. As fibras musculares estriadas têm um diâmetro que varia de 5 a 100

micrometros (um) e vários centímetros de comprimento.

Este tecido compõe os chamados músculos esqueléticos voluntários, ou seja, que obedecem a nossa

vontade. Eles possuem contração forte e rápida. A união das fibras musculares é feita através de um

tecido conjuntivo que envolve cada célula muscular. O nome deste tecido é perimísio. O perimísio é o

tecido que irá deixar próxima as células musculares dos terminais nervosos (dendritos) que estimulam o

tecido muscular. Isto porque as células musculares estriadas não chegam a se ligar fisicamente aos

neurônios. A junção das células musculares estriadas com a terminação nervosa pelo perimísio é

conhecida como placa ou junção neuromotora. Você irá estudar com maior profundidade a organização

e função da junção neuromotora na disciplina de fisiologia.

O grau de contração muscular segue dois importantes aspectos: intensidade e quantidade de fibras

concomitantemente estimuladas. Assim, uma contração muscular só irá ocorrer quando o estimulo

nervoso for intenso para fazer com que as fibras contraiam. Esta contração é estimulada pela liberação

na placa neuromotora de moléculas denominadas neurotransmissores. Esta relação entre os neurônios

que liberam neurotransmissores e os músculos é conhecida como sinapse. Neurônios também fazem

sinapses principalmente com outros neurônios e glândulas do corpo.

Organização das fibras musculares esqueléticas

Dentro de cada célula muscular estriada existe uma organização muscular bastante definida que será a

responsável pela contração e relaxamento destas células. Esta organização é denominada de sarcômero.

Na microscopia ótica os sarcômeros se apresentam como estriações transversais que formam faixas

mais claras e outras mais escuras. Os sarcômeros são estruturas características do tecido muscular

estriado não sendo encontrados no tecido muscular liso.



Em termos estruturais o sarcômero é

formado por filamentos finos compostos

pela proteína actina intercalados por

filamentos mais grossos formados pela

proteína miosina. Cada sarcômero fica com

suas extremidades presas formando uma

estrutura conhecida como linha Z (disco Z). O

deslizamento das fibras que aproxima um

disco Z de outro disco Z causa a contração da

fibra. Além da actina e miosina, a fibra

muscular possui outras importantes

proteínas como a tropomiosina e a

troponina que também estão envolvidas

com a contração muscular.

CORTE LONGITUDINAL FIBRA 
MUSCULAR LISA
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O SARCÔMERO É A UNIDADE FUNCIONA DA CONTRAÇÃO DAS FIBRAS
MUSCULARES ESQUELÉTICAS

3.7.2 Tecido Muscular Liso

Diferente do tecido muscular estriado, o tecido muscular liso não possui sarcômero e, em consequência

se contrai mais lenta e involuntariamente. Este tipo de tecido muscular está presente na organização do

sistema gastrointestinal sendo encontrado nas paredes do estomago e intestinos. O tecido muscular liso

também faz parte de outros órgãos como os pulmões, bexiga e vasos sanguíneos. Sua estrutura envolve

a associação de células musculares longas que são mais espessas na região central e afiladas nas

extremidades. Possui um único núcleo localizado na região central de cada célula. O seu tamanho é

variável e de acordo com o órgão em que ele se localiza. Uma lâmina basal reveste cada célula muscular

lisa e mantem as mesmas unidas através de uma rede de fibras reticulares. Mesmo que somente

algumas fibras sejam estimuladas a se contrair, esta rede permite que todo o musculo liso se contraia.



No interior da célula muscular lisa existe uma estrutura conhecida como sarcolema que possui cavidades

onde fica armazenado o cálcio. Este elemento é o responsável pelo inicio da contração muscular

independente do tipo de tecido muscular. No caso, como as fibras musculares lisas não possuem placa

neuromotora elas possuem estruturas denominadas junções comunicantes que transmitem um impulso

nervoso de uma célula para outra. Esta regiões podem ser visualizadas na microscopia ótica, porque

formam regiões escuras.

Ao contrário da fibra muscular esquelética que possui uma organização estrutural os filamentos, na fibra

muscular lisa, os filamentos também formados por actina e miosina só se formam no momento da

contração. Isto ocorre porque a miosina do tipo II que existe na fibra muscular lisa tem uma estrutura

enrodilhada quando a fibra esta relaxada. Quando ocorre estimulo para a sua contração, a miosina II se

liga a um radical fosfato o que faz com que a molécula se estire provocando a contração.
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FIBRA MUSCULAR LISAS FAZEM PARTE DE ÓRGÃOS INTERNOS

3.7.3 Tecido muscular cardíaco

O tecido muscular cardíaca contem propriedades encontradas no tecido muscular liso e também no

tecido muscular estriado. Isso porque ele precisa garantir a função de bombeamento do sangue, a partir

do coração para todas as regiões do corpo. Assim, apesar de ter uma contração rápida esta é involuntária

e rítmica. Em termos histoestruturais o musculo cardíaco é formado por células que se ramificam e que

se associam com estruturas denominadas discos intercalares. Estes têm a aparência de linhas

transversais sem que sua localização seja regular. Estas estruturas criam uma adesão muito forte entre as

fibras musculares cardíacas e também garantem que o impulso elétrico se propague muito rapidamente.

Existem três tipos de junções celulares nos discos intercalares: zônula de adesão, desmossomos e

junções comunicantes. As células musculares cardíacas possuem 15 mm de diâmetro e de 85 a 100

micrômeros de comprimento. Possuem grande quantidade de vasos sanguíneos o que garante uma

nutrição e oxigenação de um a dois núcleos e estão também envoltas por tecido conjuntivo (perimísio).

Este tecido possui uma adequada a continua contração do coração.

Além disto, cada fibra muscular cardíaca apresenta um numero grande de mitocôndrias para que o ATP

necessário a fim de garantir a contração muscular, seja adequadamente produzido. No caso, o ATP é

produzido a partir de ácidos graxos (triglicerídeos) que ficam armazenados nas fibras cardíacas, havendo

pouco armazenamento de glicogênio e glicose. Além de organelas e moléculas associadas a contração

muscular, as fibras cardíacas produzem outras moléculas regulatórias importantes. Este é o caso do

peptídeo natriurético secretado pelo complexo de Golgi.. Esta molécula age diretamente sobre os rins

através do aumento da eliminação da agua e sódio pela urina. Desta maneira controla a pressão

sanguínea corporal. Na realidade, o peptídeo natriurético tem efeito oposto (antagonista) ao hormônio

aldosterona que mantem a concentração do sódio e água no corpo.



FIBRA MUSCULAR CARDÍACA

ASPECTOS CLÍNICOS ASSOCIADOS AO TECIDO
MUSCULAR

O INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO

O infarto agudo do miocárdio (IAM) é uma doença bastante prevalente, que está associada

a necrose (morte) de parte do tecido muscular cardíaco por falta inadequada de

suprimento de oxigênio. O IAM está associado a aterosclerose que é caracterizada por

acumulo de gordura e outros elementos no interior do vaso sanguíneo. A placa

aterosclerótica se forma quando níveis de do colesterol de baixa densidade (LDL

colesterol) se oxida e consegue atravessar o endotélio (tecido epitelial pavimentoso) que

recobre o interior dos vasos sanguíneos. Quando chega no tecido conjuntivo do vaso

sanguíneo, o LDL oxidado atrai macrófagos, que são células do sistema imune que têm a

capacidade de fagocitar microorganismos e material estranho ao corpo, ou mesmo

material do corpo que sofreu algum tipo de dano ou lesão. Os macrófagos então

englobam o LDL oxidado e este acumulo de gordura faz com que estas células morram

formando o que chamamos de células espumosas”. Estas células, junto com algumas

fibras musculares que migram e envolvem as células espumosas formam a placa

aterosclerótica. Como o tecido endotelial é formado apenas por uma camada de tecido

epitelial, se este tecido sofre uma ruptura a gordura contida na placa entra em contato

com a corrente sanguínea

O corpo reconhece esta ruptura como se fosse um

corte e desencadeia um processo de coagulação. O

trombo formado pela coagulação acaba, junto com a

placa rompida ocluindo parcial ou completamente o

vaso sanguíneo. Como o sangue não consegue mais

fluir a parte do coração no qual o sangue está sendo

transportado, fica sem oxigenação e morre, causando

então todos os sintomas do IAM.
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3.8 O Sangue

O sangue é considerado um tipo especializado de tecido conjuntivo. Ele representa cerca de 7% do

volume total do peso corporal. E pode ser acessado (colhido) via punção venosa. O sangue é um tecido

liquido já que tem como função transportar diversos tipos de moléculas através do corpo.

Quando coletamos uma amostra e sangue e centrifugamos a mesma observamos três fases distintas.

Uma fase mais liquida denominada plasma. Seguida por uma fase bem pequena e esbranquiçada

representada conhecidas como glóbulos brancos ou leucócitos. E por uma fase mais pesada e vermelha

disposta no fundo do tubo, denominada hematócrito (Ht ou Htc) que representa a percentagem deste

tecido que é ocupada pelos glóbulos vermelhos ou hemácias. No caso, as hemácias, também chamadas

de eritrócitos, são células.

A seguir as principais características do plasma e de cada um dos tipos de células que compõe o sangue

serão aqui estudadas.
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3.8.1 Plasma

Como falamos anteriormente, o plasma é a parte líquida do sangue que cotem componentes de pequeno

e elevado peso molecular. Os principais componentes são proteínas plasmáticas que representam 7% do

volume total do plasma, sais orgânicos (0,9%) e um conjunto de moléculas com destaque a glicose,

vitaminas, aminoácidos e hormônios que representam 91,1% dos componentes químicos deste líquido.

Vejamos as principais moléculas do sangue.

ALBUMINA - tem como função manter a pressão osmótica do sangue fazendo com que ele continue com

um aspecto líquido. Sem proteínas osmóticas o liquido do sangue tende a vazar para o tecido conjuntivo

formando edemas. Esta proteína é sintetizada pelas células do fígado (hepatócitos). Além disto a

albumina realiza otransporte dos hormônios da tireoide, de uma proteína hepática denominada

bilirrubina conjugada, se liga aos ions de cálcio e controla o pH do sangue.



IMUNOGLOBULINAS: são moléculas glicoproteicas produzidas pelos leucócitos (linfócitos B) que
conseguem reconhecer micro-organismos específicos ou moléculas estranhas ao corpo. Por isto, as

imunoglobulinas são chamadas de anticorpos. Existem cinco tipos diferentes de imunoglobulinas (IgA,

IgD, IgE, IgG e IgM que vão desempenhar diversas funções imunológicas. Você estudará mais sobre as

imunoglobulinas nas disciplinas relacionadas a imunologia.

LIPOPROTEINAS: são partículas esféricas cuja a constituição envolve centenas de moléculas de gordura

(lipídicos) e de proteínas. Ou seja, uma lipoproteína forma um agregado molecular que tem como função

transportar moléculas lipídicas no sangue. Se não houvessem lipoproteínas as gorduras absorvidas da

nossa alimentação ou produzidas pelo próprio corpo (fígado) não conseguiriam se dissolver no plasma

que é líquido. No caso, as gorduras (colesterol, triglicerídeos e fosfoglicerídeos) são revestidas por

fosfolipídios, e proteínas conhecidas como apolipoproteínas. As apolipoproteinas fornecem estabilidade

a estrutura da lipoproteínas e determinam o destino destas partículas no corpo (para onde ela vão ser

transportadas. Seus nomes foram dados a partir da designação arbitrária de letras. Assim que, temos no

corpo diversas apolipoproteinas como a ApoA, ApoB, ApoC, ApoE. Formam os quilomícrons que contem

85-95% de triglicerídeos que foram absorvidos da alimentação. A partir da reestruturação do quilomicron

é produzida também uma lipoproteína relativamente grande chamada VLDL (very low density lioprotein,

lipoproteínas de muito baixa densidade ). O LDL-colesterol, como é clinicamente conhecido tranporta

triglicerídeos e colesterol para os tecidos periféricos onde serão utilizados como fonte de energia. O LDL

(very low lipoprotein), também conhecido clinicamente como LDL-colesterol, são partículas bem

pequenas se comparadas com o VLDL e o quilomícron, geralmente produzidas a partir do VLDL e tem

como função transportar colesterol para locais onde ele será usado para produzir outras moléculas

fisiológicas importantes como os hormônios esteroides

Finalmente são formadas lipoproteínas conhecidas com HDL (high density lipoprotein), clinicamente
chamadas de HDL-colesterol. São estruturas pequenas compostas 50% por apolipoproteinas ApoA-I e
ApoA-II, uma pequena parcela de apolipoproteinas ApoE e ApoC, 20% de colesterol, 30% de triglicerídeos
e alguns resíduos de fosfolipídeos. A principal função do HDL é a remoção do excesso de colesterol do
tecido periférico, que é conduzido para o fígado. Nestes órgão, o colesterol é metabolizado e secretado
na bile. Este processo é conhecido como transporte reverso do colesterol. função principal da HDL
parece ser a remoção do excesso de colesterol livre da periferia, a condução ao fígado e a promoção da
metabolização e secreção na bile, o que é conhecido como transporte reverso de colesterol.
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Moléculas da cascata de coagulação: outras moléculas encontradas no plasma são as relacionadas com a
coagulação do sangue. Quando o organismo sofre uma lesão a perda do sangue via lesão é controlada
pela formação de um tampão conhecido como coágulo. As proteínas protrombina e fibrina são. A
protrombina a é uma proteína produzida pelo fígado que, quando o organismo sofre uma lesão se
transforma na enzima trombina que participa da coagulação. O fibrinogênio, que também é sintetizado
pelo fígado participa da coagulação, porque quando ocorre uma lesão esta molécula a trombina remove
quatro peptídeos do fibrinogênio que se transforma em fibrina. Por sua vez a fibrina se polimeriza
formando a rede de proteínas que origina o coágulo.

Você estudará mais sobre lipoproteínas na disciplina de Bioquímica. Portanto, o HDL-colesterol é
considerado o “colesterol bom” e o LDL-colesterol, que pode ser oxidado e desencadear a aterosclerose,
é conhecido como o “colesterol ruim”.



Estudos sugeriram que em algumas situações clinicas, como quando ocorre o infarto agudo
do miocárdio a albumina fica danificada perdendo a sua capacidade de se ligar a metais. A
molécula de albumina alterada passa a ser chamada de albumina modificada pela isquemia
(ischaemic modifed albumin, IMA). Por este motivo, começou a se considerar níveis elevados
de IMA como marcadores e alterações cardiovasculares.

Os pesquisadores do Laboratório de Biogenômica (UFSM) em parceria com pesquisadores
da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) formularam a seguinte
hipótese: como a síndrome metabólica é uma condição caracterizada por alterações nos
níveis de triglicerídeos, glicose, pressão arterial sistêmica e aumento da circunferência
abdominal, portadores desta doença já poderiam apresentar uma disfunção microvascular
elevando os níveis de IMA. Para testar esta hipótese, um estudo do tipo caso-controle foi
realizado onde os níveis de IMA de 32 indivíduos saudáveis foram comparados com 72
indivíduos com síndrome metabólica.
Os indivíduos portadores da síndrome metabólica apresentaram níveis mais elevados, não só
de IMA mas também da proteína C reativa e da interleucina , ambas sendo molécula
inflamatórias e de LDL-oxidado que está associado a aterosclerose.

Este foi o primeiro trabalho do mundo que mostrou associação com níveis elevados de IMA e
síndrome metabólica, e por isto foi publicado na revista cientifica Journal of Clinical
Endocrinology Metabolism editada pela Sociedade Americana de Endocrinologia.

ALGUNS ASPECTOS CLÍNICOS ASSOCIADOS A MOLÉCULAS 
PLASMÁTICAS: ALBUMINA
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Uma importante Apolipoproteína do nosso corpo é a ApoE. Esta proteína está presente na
formação da lipoproteína HDL-colesterol. Entretanto, o gene que codifica esta proteína
apresenta uma variação (polimorfismo genético) que dá origem a três possíveis alelos: e2,
e3 e e4. Assim, as pessoas podem ser portadoras dos seguintes genótipos: e3e3 que é o
mais comum ocorrendo em cerca de 70% das pessoas seguido do genótipo e3e4 que cerca
de 20% das pessoas possuem. Os demais genótipos e4e4, e2e3 e e2e2 são menos comuns.
O problema associado a este polimorfismo genético é que o alelo e4 modifica a
conformação da ApoE4 que passa a se ligar ao receptor do LDL-colesterol que existe nas
células hepáticas. Com isso, o LDL não consegue entrar para dentro do fígado e as pessoas
ficam com níveis elevados desta molécula aumentando o risco de doenças cardiovasculares.
Esta alteração também afeta a biologia neural e assim, portadores do alelo e4 parecem ter
mais risco de desenvolver Alzheimer. Nos dois estudos aqui citados, nós avaliamos como
estava a saúde de idosos longevos de origem italiana que viviam em Veranópolis-RS e
idosos gaúchos que viviam em Gravataí-RS. Os resultados mostraram que os portadores do
alelo e4 (e3e4 e e4e4) apresentavam boas condições de saúde porque seu estilo de vida era
saudável, principalmente por realizarem atividade física satisfatória.

ALGUNS ASPECTOS CLÍNICOS ASSOCIADOS A MOLÉCULAS 
PLASMÁTICAS: LIPOPROTEINAS
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3.8.2 Eritrócitos

Os eritrócitos são os glóbulos vermelhos do sangue. Nos

mamíferos, estas células são anucleadas e formam um disco

bicôncavo que é assim mantido por proteínas do

citoesqueleto. Tem como principal função o transporte de

oxigênio e gás carbônico para e das células. Os eritrócitos são

produzidas na medula óssea vermelha. A concentração de

eritrócitos no sangue é considerada saudável quando está

entre 3,9 a 5,5 milhões mm3 nas mulheres e 4,1 a 6 milhões

mm3 no homem. As hemácias apresentam uma grande

quantidade de hemoglobina, que é pigmento responsável pela

coloração vermelha destas células.

A hemoglobina é considerada um pigmento respiratório, porque é nela que o oxigênio e o gás carbônico

se ligam. Sua estrutura é constituída por 4 subunidades de globina, sendo que cada globina contem uma

molécula de ferro (grupo heme).

ESTRUTURA GERAL  DA HEMOGLOBINA

As principais patologias associadas aos eritrócitos
são as talassemias e as anemias.

As talassemias são doenças de origem genética que
levam a alterações na estrutura da hemoglobina. As
anemias são doenças relacionadas a baixa
concentração de hemoglobina, podendo ser
causadas por fatores genéticos ou ambientais,
como a desnutrição. Você irá aprender mais sobre
estas doenças nas disciplinas de patologia ou
fisiopatologia.

ERITRÓCITOS EM MICROSCOPIA ÓTICA
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3.8.3 Leucócitos

Os leucócitos se referem a um conjunto de células que estão diretamente relacionados a defesa

imunológica do organismo. De um certo modo, estas células agem como se fossem organismos

unicelulares independentes.

Em geral as principais funções dos leucócitos incluem:

(1) reconhecimento do patógeno pela presença de proteínas específicas presentes na membrana

plasmática ou parede celular destes microrganismos;

2) movimento celular com a capacidade de sair da

corrente sanguínea e migrar para o tecido conjuntivo

onde está ocorrendo a invasão bacteriana ou mesmo

uma lesão física. Este movimento celular é

denominado diapedese;

(3) captura e destruição dos patógenos ou mesmo de

células e restos da matriz extracelular que fora

danificadas. Os leucócitos também têm a capacidade

de destruir células muito velhas que já estão

disfuncionais;

(4) memória imunológica, que permite com que microrganismos que tenham invadido o corpo sejam

imediatamente reconhecidos, na próxima vez que o corpo entra em contato com os mesmos, evitando

assim uma nova infecção. Esta propriedade é que é utilizada para o desenvolvimento de vacinas.

Em geral os leucócitos possuem vida curta, ocorrendo a morte de bilhões destas células diariamente. São

incolores e esféricos e espera-se encontrar uma concentração que varia de 4 a 10 mil leucócitos/mL em

indivíduos saudáveis. Concentrações mais altas caracterização uma situação conhecida como leucocitose,

e concentrações mais baixas como leucopenia. Para desempenhar as suas leucócitos, como falamos antes

representam um conjunto de células com estrutura e propriedades diferenciadas. Estas podem ser

divididas em três grupos: os granulócitos, agranulócitos e monócitos. Vamos falar um pouco mais sobre

cada uma destas células.

3.8.3.1 Granulócitos

Estas células tem um padrão citológico bastante característico, pois apresentam um núcleo irregular e

grânulos citoplasmáticos envoltos por membrana. Existem três tipos de células granulócitas: neutrófilos,

eosinófilos e basófilos.

NEUTRÓFILOS
Também denominadas células polimorfonucleares, possuem um núcleo

formado por 2 a 5 lobos ligados entre si por pontes finas de cromatina

formadas por DNA e proteínas histonas. A célula jovem possui um

núcleo não segmentado em forma de um bastonete curvo. O

citoplasma possui dois tipos de granulações: grânulos específicos muito

finos e outros maiores denominados de azurófilos formados por

lisossomos. Atuam principalmente contra bactérias, migrando para o

tecido infectado.
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EOSINÓFILOS São menos numerosos que os neutrófilos, ainda que seu tamanho seja

similar a estas células. Apresentam grânulos ovoides maiores dos que

observados nos neutrófilos. O núcleo destas células é bilobado formando

uma espécie de dois sacos. Estão associados a defesa do organismo

contra parasitas. Por exemplo, quando o individuo est a infectado por

Ascaris lumbricoides (lombriga) os ´níveis de eosinófilos ficam mais altos

do que o habitual.

Concentrações elevadas de eosinófilos também podem aparecer nas

doenças alérgicas, asma, e nas neoplasias (câncer). Por outro lado, uma

concentração reduzida de eosinófilos pode ocorrer em casos de

intoxicação por álcool ou determinados medicamentos.

BASÓFILOS 

Estas células apresentam um núcleo mais volumoso, com forma retorcida

e irregular. O citoplasma é cheio de grânulos grandes que contem

moléculas como as histaminas e a heparina.

São encontrados em baixa concentração no sangue, com concentração

mais alta no tecido conjuntivo de alguns tecidos como a pele, pulmões e

órgãos gastrointestinais.

Concentrações elevadas de basófilos podem indicar sinusite crônica,

nefrose, doença de Hodgkin (câncer no sistema linfático). Níveis baixos

de basófilos tem sido associados com hipertireoidismo, estresse,

síndrome de Cushing que é desencadeada quando a pessoa se trata por

muito tempo com corticosteroides.

MICROSCOPIA ÓTICA DOS GRANULÓCITOS
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3.3.2.2 Agranulócitos

Como pode se imaginar estes leucócitos não possuem grânulos no seu citoplasma e também apresentam

núcleos com formato mais regular. Existem dois tipos de células agranulócitas: linfócitos T e linfócitos B.

Algumas destas células são bem grandes e outras pequenas. As células pequenas são mais abundantes no

sangue sendo caracterizadas por apresentar um núcleo esférico, pouca quantidade de citoplasma e

organelas. Os agranulócitos possuem tempo de vida variável que pode ir de dias a anos.

Infelizmente, ao contrário dos granulócitos é praticamente impossível se distinguir os linfócitos T (e seus

subtipos) e B em nível de microscopia eletrônica. Entretanto, eles podem ser distinguidos pela presença

de proteínas específicas presentes na sua membrana celular utilizando uma técnica conhecida como

citometria de fluxo.

No caso, dos linfócitos T ou células T podemos dizer que são células responsáveis pela defesa do

organismo induzindo células infectadas por vírus ou bactérias a entrarem em apoptose. Existem subtipos

de linfócitos T, conforme a sua função.

Linfócitos T auxiliares: possuem na sua membrana o marcador CD4 e são responsáveis pela

coordenação do ataque imunológico contra a invasão de microorganismos (bactérias, vírus e fungos)

através da liberação de moléculas especiais conhecidas como citocinas inflamatórias. Entre estas

moléculas estão a interleucina IL1 B e IL6, o fator de necrose tumoral alfa (TNFα).

Linfócitos T citotóxicos: possuem na sua membrana o marcador CD8 e tem como principal função a

eliminação de células infectadas principalmente por vírus. Quando ocorre uma invasão, a célula infectada

passa a expressar na sua membrana um complexo proteico conhecido como complexo maior de histo-

compatibilidade (MHC). Esta sinalização é importante para que a célula seja eliminada e assim se elimine

o microrganismo invasor.

Linfócito T supressor: estas células que também apresentam na sua membrana conjuntamente os

marcadores CD3 e CD8 e, além de ajudar a combater os microorganismos estas células participam da

chamada tolerância imunológica que evita que as células imunes ataquem o próprio corpo.

Células natura-killers (assassinas): possuem na sua membrana o marcador CD3, destroem diretamente

os microrganismos através da liberação de moléculas que induzem a apoptose dos mesmos. Este

processo ocorre porque elas liberam substância para o meio. Elas também são capazes de reconhecer

células tumorais e destruí-las de um modo similar.

Linfócitos B: são também células muito importantes
para o sistema imunológico adquirido.
A principal função é a produção de anticorpos
(imunoglobulinas) que reconhecem microorganismos
que já entraram em contato prévio com o corpo. Ou
seja, reconhecem antígenos que são moléculas
produzidas ou presentes na membrana ou parede
celular destes organismos. Você vai aprofundar mais o
seu conhecimento sobre estas células na disciplina de
imunologia.

LINFÓCITOS
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Monócitos/Macrófagos

Estas células são grandes e possuem um núcleo ovóide ou em forma de rim, contém de 2-3 nucléolos. Os
monócitos constituem a forma imatura dos macrófagos. Além de ingerirem e destruírem invasores por
um processo conhecido como fagocitose, os macrófagos são também chamados de células
apresentadoras de antígenos e fazem parte do chamado sistema mononuclear fagocitário.

Dependendo do tecido, macrófagos residentes recebem nomes diferenciados, porque inicialmente se
pensava que eram células diferentes. Assim, no fígado os macrófagos são chamados de células de
Küpfer, no osso de osteoclastos, no sistema nervoso central, de micróglia, no pulmão são chamados
macrófagos alveolares.

Macrófagos são células especializadas derivadas de monócitos, que são a forma

imatura destas células encontradas na circulação. Os monócitos são células

mononucleares grandes que constituem cerca de 3 a 8% dos leucócitos

encontrados no sangue periférico. A concentração de monócitos é mantida de

forma constante na circulação sanguínea porque, na ausência de um estimulo

inflamatório estas células entram espontaneamente em apoptose e morrem. No

caso, a apoptose dos monócitos envolve principalmente a ação da molécula

chamada caspase 3. Apesar de ter sido demonstrado que monócitos podem

fagocitar células polimorfonucleares infectadas, na presença de um estimulo

inflamatório, os monócitos se diferenciam em macrófagos.

No tecido conjuntivo, os macrófagos contém as seguintes estruturas celulares: (1) grande quantidade de
lisossomos que contem produtos que auxiliam na degradação de materiais fagocitados; (2) núcleo com
contorno irregular; (3) contém no seu citoplasma citocinas inflamatórias que serão importantes no
desencadeamento da inflamação.

OS MACRÓFAGOS E A INFLAMAÇÃO

A inflamação é um processo fisiologicamente
caracterizado pela presença dos seguintes sinais cardinais:
rubor, inchaço, calor, dor e perda de função do órgão
atingido. Este processo é uma resposta do sistema imune a
uma lesão seja ela causada por agentes físicos ou químicos
nas células e/ou tecidos de um dado órgão ou pela invasão
de diversos patógenos. Em determinadas situações a
inflamação também pode ser desencadeada por um
desbalanço do próprio sistema imune ocasionando
processos de inflamação crônica ou mesmo a doenças
autoimunes. Como a inflamação tem a capacidade de
gerar uma resposta imune não-específica para qualquer
tipo de agressão sofrida pelo organismo, ela faz parte do
chamado “sistema imune inato”.
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No processo inflamatório células leucocitárias presentes na circulação saem do sangue e migram para o
tecido lesado. Tanto células polimorfonucleares, como os neutrófilos quanto células mononucleares
como os macrófagos têm a capacidade de migração tecidual. No caso, das células polimorfonucleares os
neutrófilos estão envolvidos nas fases iniciais da inflamação, principalmente quando ocorrem infecções
bacterianas. São células fagocitárias e, portanto ricas em lisossomos cheios de produtos relacionados a
destruição de patógenos como espécies reativas de oxigênio (EROs).



No organismo, quando ocorre uma lesão física, químico ou patogênico, ocorre um acúmulo de leucócitos
(principalmente neutrófilos e macrófagos) no local. Como foi comentado anteriormente, os leucócitos
irão incorporar e degradar bactérias, complexos imunes e restos de células necrosadas. Existe então uma
sequência de eventos relacionados a estes leucócitos na reação inflamatória: (1) marginação, (2) adesão,
(3) migração e quimiotaxia, (4) fagocitose e degradação intracelular e (5) liberação extracelular dos
produtos dos leucócitos.

Bactérias são mortas dentro dos fagossomos principalmente por estresse oxidativo causado pelo
acúmulo de EROs. Este acúmulo ocorre através de um evento conhecido como explosão respiratória
(“burst”). No caso as EROs são produzidas através da ativação da enzima NADPH oxigenase que oxida o
NAPDH (dinucleotídeo nicotinamida adenina). Este processo leva a redução do oxigênio ao ânion
superóxido (S). Através de uma reação espontânea o S é convertido em peróxido de hidrogênio (PH).

Ao contrário dos monócitos, macrófagos são células com vida longa presentes em quase todos os tecidos

corporais. Os macrófagos conseguem detectar condições desfavoráveis dentro do corpo humano

incluindo hipóxia, estresse metabólico relacionado à resposta das células hospedeiras a invasão por

patógenos, ou mesmo lesões provocadas por agentes físicos. As múltiplas funções dos macrófagos são

exercidas porque tais células apresentam uma grande plasticidade em resposta a sinais ambientais ou

mesmo sinais desencadeados pelo próprio macrófago. Assim, a heterogeneidade dos macrófagos é

refletida pela ocorrência de uma polarização funcional de macrófagos diferenciados que permite que ele

possua diferentes fenótipos funcionais.

Mas o que seria a polarização funcional dos macrófagos? Quando ativados, dois tipos principais de

macrófagos são formados por um fenômeno conhecido como polarização: macrófagos M1 e M2.

Os macrófagos M1 representam a via clássica e produzem essencialmente citocinas pró-inflamatórias
como a IL-1B, IL-6, TNFα , INFy etc. Estes macrófagos apresentam uma grande atividade fagocítica
eliminando células infectadas por patógenos, células pré-cancerosas, cancerosas, doentes e velhas.
Portanto, estes macrófagos estão associados a um ambiente de destruição tecidual. Ou seja, macrófagos
M1 têm atividade citotóxica e antiproliferativa nos tecidos onde está ocorrendo inflamação.

Já os macrófagos M2, que representam a via alternativa estão relacionados à indução da diminuição da

resposta pró-inflamatória dos macrófagos M1 via inibição da síntese das citocinas anteriormente citadas

e também a promoção da angiogênese e indução do reparo tecidual. Portanto, a ação dos macrófagos

M2 ocorre via aumento de citocinas anti-inflamatórias como a IL-10 e o TGFβ. Os macrófagos M2

também possuem ação imunossupressora diminuindo assim a proliferação dos linfócitos T.
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Embora a ideia de macrófagos tendo
fenótipos separados é útil na definição de
sua ação, ela também é um pouco
enganadora e simplificada. In vivo, os
macrófagos formam uma população e
coexistem no mesmo local, entretanto
mesmo dentro do mesmo local e da mesma
população, os macrófagos podem estar em
constante mudança, e este fenômeno é
denominado plasticidade macrofagocitária.

Quando uma inflamação é desencadeada
dizemos que o macrófago foi ativado..



1 Aumento da aderência e do espalhamento das células nas garrafas de cultura

2 Aumento do tamanho celular

3 Aumento da atividade microbiocida

4 Aumento da capacidade de matar células tumorais

5 Aumento da oxidação da glicose

6 Aumento da atividade da desidrogenase láctica

7 Grande número de lisossomas no citoplasma

8 Liberação da colagenase

9 Aumento da síntese de DNA

10 Aumento dos níveis de NO, S ou ROS em geral

11 Aumento na concentração de citocinas pro-inflamatórias como a IL-1β, TNFα, IL-6, INFy

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO MACRÓFAGO ATIVADO
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Quando os macrófagos são ativados, os monócitos que são células redondas grandes e que se
encontram uniformemente distribuídos no frasco de cultura irão se modificar, assumindo um formato
espalhado (macrophage spreading), com a presença de “buracos na camada tecidual.

Um exemplo de estudo em que o espalhamento de macrófagos foi avaliado é o estudo conduzido por
Jung e colaboradores e realizado nas dependências do Laboratório de Biogenômica (UFSM). Este estudo
fez parte de uma dissertação de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Farmacologia, que
avaliou o impacto do tratamento com dois fármacos antipsicóticos (haloperidol e risperidona) na
resposta inflamatória de macrófagos (linhagem comercial adquirida dos American Type Cellular
Colection (ATCC) chamada RAW 264.7.

No caso, o tratamento com os dois
psicofármacos induziu inflamação
ocorrendo além de aumento nos
níveis das EROS (óxido nítrico), dos
níveis das citocinas pró-
inflamatórias, um nítido
espalhamento dos macrófagos.

Na foto ao lado é mostrado a
linhagem RAW não-ativada, onde a
maioria dos monócitos apresenta
um aspecto arredondado, e ao lado
as células ativadas, no qual se vê o
aparecimento de macrófagos com
formato mais fusiforme e também a
ocorrência de maior espaçamento
entre as células.



3.8.4 Plaquetas

As plaquetas são outros componentes do sangue, entretanto não são células características. Na
realidade, plaquetas são corpúsculos anucleados em forma de disco que derivam de células gigantes
presentes na medula óssea vermelha denominados megacariócitos. As plaquetas promovem a
coagulação do sangue, e em indivíduos saudáveis a sua concentração está na faixa de 200.000 a
400.000/mL de sangue. Quando ocorre diminuição de plaquetas no sangue, esta condição é
denominada trombocitopenia. O aumento na concentração é denominado trombocitose ou plaquetose.

Parece que as plaquetas se formam, a partir do megacariócito via projeções com formato de brotos
(brotamento). Entretanto, este fenômeno é questionado por muitos pesquisadores. Uma vez formada,
uma plaqueta permanece na circulação sanguínea por cerca de 10 dias. Após este período ela é
capturada da corrente sanguínea pelo baço, onde é então destruída.

PRINCIPAIS CARACTERISTICAS ULTRA-ESTRUTURAIS DA PLAQUETA

ALGUNS ASPECTOS CLÍNICOS ASSOCIADOS AS PLAQUETAS: 
A PÚRPURA TROMBOCITOPÊNICA AUTOIMUNE

Estas são conhecidas como manchas púrpuras.
Ocorre também sangramento das gengivas.
Entretanto, esta doença tem tempo limitado e logo
é curada pelo próprio corpo.

Esta condição é frequente em crianças, ocorrendo
depois de algumas infecções tratadas com certos
fármacos. Os medicamentos provocam uma
reação auto-imune que ataca as plaquetas e
provoca pequenas hemorragias internas.
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3.8.5 Hematocitopoiése

A hematocitopoiése também chamada de hematopoeise é o processo relacionado a produção das
células do sangue na medula óssea vermelha: eritrócitos, leucócitos e plaquetas. A medula está
localizada nas extremidades dos ossos longos (fêmur). Nesta região, ocorre um tecido conjuntivo
especializado (reticular) que contém células-tronco adultas capazes de produzir constantemente todos
os tipos células sanguíneas, como você pode observar a partir do esquema abaixo.

É importante também comentar que a medula óssea vermelha é um órgão difuso,volumoso e ativo que
produz cerca de 2,5 bilhões de eritrócitos, 2,5 bilhões de plaquetas e 1 bilhão de granulócitos por dia.
Além de produzir as células do sangue, a medula também armazena ferro sob a forma de ferritina e
hemossiderina.
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Células-tronco presentes na medula óssea vermelha tem sido utilizadas em pesquisas relacionadas a
regeneração de tecidos e órgãos. Os estudos conduzidos até o presente momento sugerem que estas
células têm um alto poder regenerativo, conseguindo ser diferenciadas, inclusive em células e tecidos que
não têm origem mesodérmica como muitas células do sistema nervoso central.



ALGUNS ASPECTOS CLÍNICOS ASSOCIADOS: 
TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA

O transplante de medula óssea é um procedimento em que existe a substituição de células da
medula que estão doentes, por células saudáveis. Geralmente este procedimento é feito quando
o paciente é diagnosticado para doenças como a leucemia mielocítica. O procedimento envolve
coleta das células, via aspiração da medula e por isto é que o doador é também hospitalizado.
Geralmente se coleta 10 mL por quilo de peso do doador.

O transplante é um procedimento rápido
que dura em média 2h, “semelhante à
uma transfusão de sangue”.

A amostra da medula é então injetada dentro
de uma bolsa que contém anticoagulante e é
então filtrada para remover gorduras e
espículas ósseas. As células progenitoras
(células-tronco adultas) são então coletadas
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INVESTIGAÇÕES MOSTRARAM QUE CÉLULAS-TRONCO OBTIDAS DA MEDULA
ÓSSEA TÊM A CAPACIDADE DE SE DIFRENCIAR EM DIVERSOS TIPOS DE CÉLUAS DO ORGANISMO



3.9 O Sistema Linfático

O sistema vascular linfático é um sistema que distribui de modo paralelo ao sistema circulatório, mas não
é um sistema circular propriamente dito. Este sistema é unidirecional que transorta o seu conteúdo mais
líquido (linfa) da periferia para o centro do corpo. Ele possui vasos menores vasos denominados capilares
linfáticos. Estes capilares distribuem-se nos tecidos corporais, principalmente no tecido conjuntivo.

Na realidade existem poucas regiões do corpo que não possuem vasos linfáticos. Este é o caso do, timo,
por exemplo. Os capilares linfáticos tem como função recolher grande parte do liquido intersticial que
migrou dos vasos sanguíneos para os tecidos adjacentes (principalmente conjuntivo). Os capilares
linfáticos se fundem e dão origem a veias linfáticas com diferentes calibres. As veias, por sua vez, acabam
dando origem a dois grandes vasos que percorrem as cavidades abdominal e torácica denominados ducto
torácico e ducto linfático direito.

Os ductos acabam desembocando nas veias subclávia esquerda e direita e é deste modo que a linfa
retorna ao sangue. Ao longo da sua trajetória, o sistema linfático possui órgãos linfoides (linfonodos) no
qual a linfa passa. Além dos linfonodos, existem outros órgãos linfáticos no organismo com destaque as
tonsilas, timo e baço.

DISTRIBUIÇÃO DOS VASOS LINFÁTICOS E LOCALIZAÇÃO 
DOS PRINCIPAIS ÓRGÃOS LINFÁTICOS

Em termos histológicos, com exceção dos vasos linfáticos, os demais órgãos são constituídos por um
tecido linfoide também chamado tecido reticular que é um tipo especial de tecido conjuntivo.

93

3.9.1 Características histológicas gerais 

Em termos histológicos, com exceção dos vasos linfáticos, os demais órgãos são constituídos por um
tecido linfoide também chamado tecido reticular que é um tipo especial de tecido conjuntivo. Neste
tecido encontramos células do sistema imune: linfócitos, plasmócitos e macrófagos. Por este motivo
consideramos que as células reticulares formam uma espécie de estrutura de sustentação através da
produção de fibras reticulares e também de prolongamentos citoplasmáticos.



RELAÇÃO ENTRE VASOS SANGUÍNEOS, VASOS  LINFÁTICOS E A LINFA

É também importante destacar que os órgãos línfóides se localizam anatomicamente em locais que são
mais propícios a invasão de microrganismos como é o caso do tubo digestório, das vias respiratórias e
urogenitais. Existem dois tipos de tecido linfoide: o difuso e o nodular. O tecido nodular é o encontrado
nos nódulos linfáticos que são estruturas esféricas de cerca de 1mm de diâmetro. Estes nódulos são
compostos por células reticulares associadas com as células imunes já citadas anteriormente. Também
existem neste local células dendríticas apresentadoras de antígenos. Estas células são chamadas assim
porque, em alguns momentos da sua diferenciação elas apresentam prolongamentos que são muito
semelhantes aos observados nos neurônios. Estas células, quando fagocitam um microrganismo têm a
capacidade e selecionar um pequeno fragmento e expô-lo na sua membrana. Por isto que dizemos que
são células apresentadoras de antígenos. Esta exposição ativa os linfócitos T que desencadeiam então
uma resposta inflamatória para ajudar o corpo a se defender da invasão patogênica.

Os nódulos linfáticos são ricos
em linfócitos B, que
representam cerca de 20% das
células. Os linfócitos B são
produzidos na medula óssea
vermelha, mas amadurecem nos
órgãos linfáticos. Como estas
células apresentam uma
quantidade de citoplasma
pequena em relação a seu
núcleo, os nódulos linfáticos são
muito corados com
hematoxilina o que deixa o
tecido mais azul-arroxeado.

3.9.2 Nódulos Linfáticos  e Linfonodos
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ASPECTO HISTOLÓGICO GERAL 
DO NÓDULO LINFÁTICO



A principal função dos nódulos linfáticos é a filtragem da linfa, produção de linfócitos maduros,
fagocitose de material estranho ao corpo e a produção de anticorpos. São estruturas isoladas que estão
distribuídas dentro do tecido conjuntivo presente em diversos órgãos do corpo. Geralmente se localizam
na lâmina própria do tecido conjuntivo. A principal característica dos nódulos linfáticos, se comparados
aos linfonodos é que estas estruturas não apresentam capsulas conjuntivas envolventes. Eles apenas
são agrupamentos de células imunológicas conhecidos como Placas de Peyer.

Em termos histo-estruturais os linfonodos são divididos em
três zonas como pode ser identificado no corte histológico
apresentado ao lado:
(1) Zona cortical –apresenta nódulos linfáticos nos eu interior
(2) Zona paracortical- composto de tecido linfoide denso
(3) Zona medular – composta por cordões medulares
Ainda são encontradas estruturas denominadas seios
subcapsulares
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3.9.3 Tonsilas

As tonsilas são órgãos constituídos por aglomerados de tecido linfoide nodular que existem abaixo do epitélio
da cavidade oral e que são encapsulados Estes órgãos têm como função proteger o organismo contra invasão
de patógenos que podem ingressar para o interior do corpo oriundos do ar ou dos alimentos e bebidas.
Existem três tipos de tonsilas: as faríngeas, palatinas e linguais.

TONSILA PALATINA

Os Linfonodos são órgãos muito numerosos (cerca de 600)
que estão distribuídos no corpo, principalmente ao longo da
trajetória dos vasos linfáticos. Assim, os linfonodos são
encontrados nas axilas, no pescoço e nas virilhas, por
exemplo. São ovoides com um diâmetro que varia de 1 a 20
mm. No lado mais convexo do órgão os vasos linfáticos
eferentes entram para dentro e do lavo côncavo estes vasos
saem. A mesma capsula de tecido conjuntivo que delimita os
linfonodos forma septos no interior deste órgão dividindo ele
em compartimentos incompletos.

As tonsilas palatinas, que popularmente são chamadas de amígdalas, ainda que este não seja o nome correto,
apresentam na sua estrutura de 10 a 20 invaginações epiteliais que formam estruturas conhecidas como criptas.
Nas criptas encontramos células epiteliais que foram descamadas, linfócitos vivos e mortos, e também bactérias.
As tonsilas linguais, estão anatomicamente situadas no terço posterior da língua. Possuem pequeno diâmetro,
mas são bastante numerosas. Estas estruturas são recobertas por epitélio estratificado pavimentoso, formando
apenas cripta em cada tonsila. Ductos de glândulas salivares mucosas também estão presentes na base das
criptas linguais. Existe uma única tonsila faríngea também são revestidas por epitélio estratificado pavimentoso
ciliar. Esta tonsila não possui criptas como as outras.



TONSILA PALATINA TONSILA LINGUAL

96

3.9.4 O Timo

O timo é um órgão de aspecto achatado, bilobado que está situado na região torácica entre o esterno e o
pericárdio. Nos recém nascidos este órgão é bastante grande e ativo. Entretanto, com o decorrer do
desenvolvimento ele atinge o seu peso máximo na adolescência e depois, ao longo da idade adulta o timo
involui (diminui de tamanho) e suas células imunes também vão sendo substituídas por células de gordura
(adipócitos) e fibras. O timo é envolto por uma capsula que emite septos para o seu interior. Este órgão
não apresenta nódulos.

Em termos histo-anatômicos o timo é envolvido por uma cápsula de tecido conjuntivo denso não
modelado. Desta capsula, são emitidas trabéculas para o interior, formando lóbulos. Cada lóbulo possui
uma forma poliédrica e 0,5 a 2mm de
diâmetro. Tanto as cápsula e as trabéculas contêm vasos sanguíneos, vasos linfáticos (eferentes) e
ramificações nervosas.

Epitélio pseudo-
estratificado, colunar
cilidado´, com células
caliciformes

Tecido conjuntivo frouxo



O lóbulo, é por sua vez dividido na parte periférica denominada zona cortical, e uma parte central, mais
clara, denominada zona medular. No córtex, se encontra uma grande quantidade de linfócitos T que
estão em estado de proliferação e amadurecimento. Também são encontrados nesta região, macrófagos,
células dendríticas apresentadoras de antígenos e células reticulares epiteliais.

Na zona medular são encontrados linfócitos T
imunocompetentes, macrófagos, células dendríticas
apresentadoras de antígenos e abundância de células
reticulares epiteliais, inclusive com a organização dos
corpúsculos tímicos denominados de corpúsculos de
Hassal.

As células reticulares da medula secretam moléculas
como a timosina alfa, a timopoetina, a timulina e o
fator tímico humoral. Estas moléculas estimulam a
atividade dos linfócitos T e também a diferenciação
destas células a partir das células progenitoras que
foram inicialmente produzidas pela medula óssea
vermelha, e migraram para este órgão.
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3.9.5 O Baço

O baço é um órgão que está anatomicamente situado na parte superior esquerda do peritônio, atrás do
estomago e imediatamente abaixo do diafragma. Tem uma forma e um tamanho que lembram um punho
fechado pesando cerca de 180 a 250 g na pessoa adulta.

É considerado o maior órgão linfoide do corpo,
possuindo uma superfície convexa e a outra côncava.
Este órgão é revestido por mesotélio (tecido epitelial
pavimentoso simples) e próximo ao mesmo existe
uma capsula de tecido conjuntivo denso não-
modelado. Esta capsula emite trabéculas por ondem
vasos sanguíneos e ramificações nervosas penetram
para dentro do órgão. Neste órgão o tecido linfoide
forma uma rede de células e fibras reticulares que
dão sustentação as células do sistema imune
incluindo linfócitos, plasmócitos, macrófagos, células
dendríticas. Também são encontrados nódulos
linfoides.



ASPECTOS HISTOLÓGICOS DO BAÇO

O baço é um órgão hematopoiético, e que portanto controla, armazena e destrói células sanguíneas
(principalmente eritrócitos velhos). Assim, pode-se dizer que o baço funciona como se fosse dois órgãos.
Possui uma região (polpa branca) relacionada a produção das células imune e a polpa vermelha que
remove substâncias inúteis ou mesmo defeituosas (hemácias) do sangue. Por ser um órgão complexo, ele
é também composto por células reticulares epiteliais que possuem uma origem embriológica diferente
daquela das células reticulares que sintetizam fibras e são de origem mesodérmica. As células reticulares
epiteliais derivam do ectoderma e existem seis tipos diferentes destas células no baço: três estão
localizadas no córtex do baço e as outras três na medula. Em termos citomorfológicos são células
achatadas e estreladas, com muitos prolongamentos citoplasmáticos. Na medula encontram-se os
corpúsculos de Hassall que são formados por células reticulares, apresentam muitos vacúolos e grânulos.
No centro dos corpúsculos encontram-se células degeneradas, e uma massa queratinizada. Já as células
reticulares destes corpúsculos secretam moléculas que regulam a proliferação, diferenciação e maturação
dos linfócitos T.
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ALGUNS ASPECTOS CLÍNICOS ASSOCIADOS : 
LINFONODO SENTINELA

Como bem sabemos, o câncer de mama é uma doença devastadora com prevalência cada
vez mais alta entre as mulheres do ocidente. Este tipo de câncer pode crescer e invadir
outros tecidos formando metástases principalmente nos ossos, pulmões e cabeça. Por este
motivo, antigamente quando uma mulher era diagnosticada com câncer de mama, além da
retirar do tumor, era feito um procedimento cirúrgico que retirava toda a cadeia de vasos
linfáticos do braço próximo ao seio afetado com o objetivo de diminuir a chance de
migração das células tumorais via rede linfática.
Este procedimento que limitava muito a qualidade de vida da mulher com câncer de mama
foi substituído por uma técnica conhecida como BIOPSIA DO LINFONODO SENTINELA (LS).

Esta técnica se baseia no conceito do LS, que
seria o primeiro linfonodo a receber a
drenagem linfática de uma área específica da
mama, e somente depois de passar pelo LS é
que outros gânglios regionais poderiam ser
alcançados pelas células tumorais. Para
identificar o LS um material radioativo
(radiofármaco) é injetado na mama, perto do
tumor. Este material migra e se concentra
inicialmente e com maior intensidade no LS.
Depois utilizando um aparelho que detecta
radiação, ou mesmo um corante azul o local
do LS é identificado.

O LS é então retirado e encaminhado
para avaliação histopatológica ainda
durante a cirurgia. Se ocorrer
identificação de células tumorais se faz o
esvaziamento linfático, caso contrário a
circulação linfática é preservada.

LS

Mulheres com LS que apresentam células tumorais têm mais chance de desenvolverem
metástases corporais. Por este motivo, o exame de toque e a mamografia são
importantes para a detecção e tratamento precoce deste tipo de câncer.
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3.10 Sistema Nervoso e seus tecidos

3.10.1 Aspectos Gerais da Neuro-anatomia

Para melhor estudarmos o tecido e o sistema nervoso é importante primeiro relembrar nosso
conhecimento relacionado a neuro-anatomia. O nosso sistema nervoso é composto por duas divisões: o
sistema nervoso central, constituído pelo encéfalo e a medula espinhal e o sistema nervosos periférico
constituído pelos nervos e gânglios que compõe o sistema nervoso autônomo e o somático.

O encéfalo, por sua vez pode ser subdividido nas seguintes
regiões anatômicas: cérebro, cerebelo, ponte e bulbo. O
encéfalo se conecta diretamente com a medula.

Por sua vez a medula conduz as fibras nervosas que vão se
ramificar e se distribuir nas diversas regiões corporais.
Paralelo a medula existem feixes de gânglios que
relacionados ao sistema autônomo (simpático e
parassimpático) que controlam atividades involuntárias do
corpo.
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3.10.2 Os Neurônios

Por fim, neste capítulo vamos falar sobre o tecido e sistema nervoso. Este sistema é o responsável por
integrar todas as informações do corpo, coordenando assim o seu funcionamento e homeostase,
geralmente em colaboração com o sistema endócrino que secreta hormônios específicos. As informações
são utilizadas para a realização de funções como sentir, pensar, lembrar, controlar a atividade muscular
voluntária e involuntária, regular a secreção glandular, etc. Antes de falarmos das células e tecidos deste
sistema é importante comentar que o sistema nervoso está dividido em dois: o sistema nervoso central
constituído do encéfalo e medula espinhal e o sistema nervoso periférico constituído de fibras e gânglios
nervosos. A principal característica do sistema nervoso é a presença das células denominadas neurônios.
Os neurônios são células especiais que possuem a capacidade de serem estimuladas, tanto por moléculas
químicas conhecidas como neurotransmissores, quanto por estímulos físicos (elétricos) desencadeados
pelos próprios neurônios.



Este fenômeno de transmissão nervosa via eletricidade é conhecido como potencial de ação que
também é genericamente chamado de impulso nervoso. Você vai aprender como um potencial ocorre
na disciplina e fisiologia. As demais células que compõe o tecido nervoso são conhecidas no conjunto
como neuroglia. Tanto os neurônios quanto a neuroglia têm origem embrionária ectodérmica. Os
neurônios são células especiais que possuem a capacidade de serem estimuladas, tanto por moléculas
químicas conhecidas

Os neurônios possuem uma citomorfologia bastante diferenciada. O corpo da célula, que contém o
citoplasma e organelas apresenta, geralmente um formato estrelado, contendo numerosas ramificações
denominadas dendritos. Um prolongamento maior denominado axônio apresenta também na sua
extremidade ramificações. O axônio pode ou não estar envolto pelos chamados nós de Ranvier que nada
mais são do que a deposição concêntrica de gordura que forma uma camada denominada camada de
mielina. Esta camada de mielina é produzida por células especiais que ficam ao redor dos neurônios
denominadas células de Schwan. Esta deposição não é continua, existindo pequenas partes do axônio que
não são envoltas pelos nós de Ranvier. Esta descontinuidade permite que o impulso nervoso ocorra muito
mais rápido e de modo saltatório. Isto ocorre porque, a eletricidade não é conduzida pelo tecido
gorduroso, então ela salta para o próximo segmento axonal que não têm bainha de mielina. Neurônios
mielinizados podem transmitir um impulso nervoso em uma velocidade de 100 metros por segundo! Por
este motivo, é que nossos músculos que são estimulados pelo impulso nervoso conseguem contrair e
relaxar muito rapidamente! Como o sistema nervoso precisa chegar até os lugares mais distantes do corpo
são estes prolongamentos de axônios é que na realidade formam o que chamamos de nervos ou fibras
nervosas. O local onde um neurônio transmite o impulso nervoso para outro neurônio, ou para uma célula
muscular ou glandular é conhecido como sinapse.
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Na realidade, os neurônios podem apresentar variações na sua morfologia de acordo com a localização
do corpo celular (neurônios uipolares, bipolares e multipolares). A área onde se localizam os corpos
celulares dos neurônios, dendritos e a porção não mielinizada dos axônios é conhecida como substância
cinzenta e a área onde as fibras nervosas partem para outras partes do corpo e do sistema nervoso é
mais esbranquiçada em consequência da deposição de mielina nos axônios, sendo conhecida como
substância branca. Existem também três tipos de neurônios, os sensoriais ou aferentes, que levam
informação do sistema nervoso central para as outras áreas do corpo, os neurônios motores ou
eferentes, que trazem informações do corpo para o sistema nervoso central e os interneurônios, que
fazem conexões entre diferentes neurônios presentes no encéfalo.



Existem outros tipos celulares no sistema nervoso central que realizam importantes funções:

CÉLULAS DE SCHWAN – como já falamos antes estas células estão associadas aos axônios que formam as
fibras nervosas mielinizadas do sistema nervoso periférico. No sistema nervoso central a mielinização vai
ser responsabilidade de um outro tipo de células, os OLIGODENTRÓCITOS.

ORGANIZAÇÃO DAS CÉLULAS DE SCHWAN NO AXÔNIO

3.10.2 A Neuróglia

102

ASTRÓCITOS – Estas células têm a forma de uma estrela, sendo encontradas tanto no encéfalo quanto
na medula espinhal. Os astrócitos derivam embriologicamente de populações heterogêneas de células
do neuroepitélio quando o sistema nervoso central está se desenvolvendo. Possuem múltiplas e
importantes funções.

São células que têm como principal função dar sustentação e nutrir os neurônios. Estas células são
capazes de armazenar glicogênio e também de realizar gliconeogênese, já que o único tipo de molécula
utilizada para gerar energia no sistema nervoso central, é a glicose. Elas produzem e fornecem lactato
aos neurônios a fim de que estes obtenham glicose. Investigações recentes acreditam que a atividade
destas células pode ser estimulada pelo exercício físico.



ALGUNS ASPECTOS CLÍNICOS ASSOCIADOS : 
DOENÇAS DESMIELINIZANTES

As doenças desmielinizantes ou mielopatia é uma doença que comprometem o
funcionamento da medula espinhal provocando a perda gradual dos movimentos
corporais. Existem vários tipos de mielopatia, mas com certeza uma doença
desmieliniznate que é de grande relevância é a esclerose múltipla. Segundo dados
epidemiológicos da OMS, esta doença neurológica relacionada a uma inflamação crônica
afeta aproximadamente 2,5 milhões de pessoas no mundo todo.

Segundo informações disponibilizadas pela Academia Brasileira de Neurologia (1) estudos
de história natural demonstram que 20 a 25 anos após o diagnóstico quase 90% dos
pacientes com EM terão incapacidade grave, precisando de algum apoio para andar.

(1) http://www.cadastro.abneuro.org/site/publico_esclerose.asp

A causa da esclerose múltipla
ainda é desconhecida.
Geralmente o paciente possui
uma predisposição genética e
que alguns fatores ambientais,
como por exemplo, a exposição
solar, o tabagismo e alguns tipos
de vírus, agem como um
“gatilho” que leva o
desencadeamento da doença.
Nestes pacientes a bainha de
mielina é destruída pelo próprio
sistema imune (doença
autoimune) interrompendo ou
dificultando os impulsos
nervosos. No local onde ocorreu
a destruição da bainha de
mielina formam-se placas de
tecidos endurecidos que se
parecem com uma cicatriz ou
esclerose. Estas placas podem
aparecer em áreas distintas
tanto do cérebro quanto da
medula espinhal.
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Além dos astrócitos estarem envolvidos com a organização da estrutura física do encéfalo, já que
preenchem os espaços entre os neurônios. Eles também estão relacionados a vasomodulação cerebral
(contração e dilatação dos vasos sanguíneos). Além disto elas dão suporte bioquímico as células
endoteliais (epitélio pavimentoso simples) que formam a barreira cérebro-sangue (hemato-encefálica).

Adicionalmente, como o cérebro sofre algum tipo de lesão estas células, que se parecem com fibroblastos
em termos funcionais, formam um tecido cicatricial a fim de reparar o dano. Astrócitos também têm a
capacidade de promover a ação mielinizante dos oligodendrócitos. Estudos recentes sugerem que a
capacidade de ativar células-tronco cerebrais também é uma função dos astrócitos.

ASTRÓCITOS: VISÃO HISTOLÓGICA E ESQUEMA MOSTRANDO SUA
ASSOCIAÇÃO COM NEURÔNIOS E OUTRAS CÉLULAS DA GLIA

Os astrócitos regulam diversas moléculas relacionadas com a função neural como é o caso das
concentrações extracelulares de potássio. Estas células também fazem parte da regulação dos
neurotransmissores, restringindo a difusão destas moléculas no local onde elas devem agir. Possuem
também proteínas especiais nas suas membranas que ajudam a remover os neurotransmissores que
foram liberados na fenda sináptica. Parece também que estas células são criticas para a realização de
algumas funções neurais como a memória e aprendizagem.
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MICRÓGLIA– são células associadas a resposta inflamatória do sistema nervoso central. Representam de
10 a 15% de todas as células nervosas. São muito similares aos macrófagos encontrados na periferia do
corpo, pois secretam citocinas reguladoras do processo imunológico e têm a capacidade de remover
restos celulares originados de lesões encefálicas e medulares via fagocitose. Em termos estruturais são as
menores células que compõe a neuroglia. Possuem um corpo celular alongado apresentando muitos
prolongamentos e ramificações. Entretanto, são muito plásticas em termos estruturais, podendo
apresentar varrições na sua cito-estrutura. Dizemos que são as células imunes residentes no sistema
nervoso central, já que os macrófagos e outras células do corpo não conseguem penetrar este sistema
que é protegido por uma barreira hemato-encefálica.

Acreditava-se que a origem embrionária da micróglia era a medula óssea vermelha que possui os
progenitores das células do sangue. Neste caso, durante o inicio da hematopoese algumas destas células-
tronco teriam migrado para o cérebro e posteriormente se diferenciado na micróglia. Entretanto, estudos
mais recentes sugerem que as células da micróglia se originam do saco vitelínico do embrião, quando este
se torna menor. Quando entrarmos no tema principal deste livro, que é a embriologia você aprenderá
mais sobre a formação do saco vitelínico. É também importante comentar que a micróglia é muito ativa
ainda quando o cérebro está se formando porque ela fagocita uma grande quantidade de materiais
extracelulares (debris) derivados de células que entraram em apoptose.
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CÉLULAS EPENDIMÁRIAS – são células epiteliais colunares responsáveis por revestir os ventrículos do
cérebro e também o canal central da medula espinhal. No caso, os ventrículos incluem o revestimento
do cerebelo, ponte, bulbo e parte do mesencéfalo. Em algumas partes estas células também
apresentam cílios a fim de facilitar a circulação do liquido cefalorraquidiano. Estas células também
derivam embriologicamente do neuroepitélio, passando a serem formadas logo depois que este tecido
já produziu neuroblastos, que darão origem aos neurônios e glioblastos, que darão origem as outras
células da glia por nós já estudadas.



ALGUNS ASPECTOS CLÍNICOS ASSOCIADOS : 
MICRÓGLIA E DOENÇAS NEURODEGENERATIVAS E 

NEUROPSIQUIÁTRICAS

Evidências científicas sugerem que a micróglia está negativamente implicada com diversos
tipos de doenças neurodegenerativas, como é o caso do mal de Alzheimer, da doença de
Parkinson, da doença de Huntigntons e das demências fronto-temporais. Traumatismo
craniano, doenças isquêmicas como o derrame (acidente vaso encefálico) e a epilepsia
também estão associadas com ativação da micróglia.

Esta associação ocorre porque, o acúmulo de lesões neurais mínimas que ocorrem ao
longo do processo normal de envelhecimento biológico, pode ativar cronicamente a
micróglia. Esta ativação crônica (neuroinflamação) aumenta a expressão de citocinas pró-
inflamatórias como a interleucina 1 beta. Como não ocorre polarização dos macrófagos
M1 em M2 a rota anti-inflamatória passa a não ser ativada. Em consequência a taxa de
destruição dos neurônios acaba ficando maior que a regeneração neuronal. Esta condição
aumenta o risco das doenças neurodegnerativas como o mal de Alzheimer.

A doença é geralmente diagnosticada em pessoas com idade superior a 65 anos afetando
1% dos idosos entre os 65 e 70 anos, mas a prevalência aumenta exponencialmente com a
idade, sendo de 6% aos 70, 30% aos 80 anos e mais de 60% depois dos 90 anos

O Alzheimer é caracterizado pela perda dos neurônios e das sinapses em determinadas
áreas do cérebro, provocando atrofia e também disfunção como perda da memória,
desorientação espaço-temporal, etc.

Em termos patológicos o Alzheimer é considerado
uma proteinopatia, porque está associado a uma
anomalia no enovelamento de proteínas dentro
dos neurônios. Estas proteínas alteradas acabam
formando placas de proteínas beta-amiloides e
proteínas Tau anômalas. Estas acabam dando
origem a formações densas conhecidas como
placas senis. Parece que o desencadeamento e
progressão do mal de Alzheimer está associado a
neuroinflamação crônica.

Estudos científicos também observaram que processos de neuroinflamação crônica que
estão associados a micróglia ocorrem em muitas doenças neuropsiquiátricas incluindo a
esquizofrenia, a depressão e o distúrbio bipolar. Por este motivo, atualmente a micróglia
é foco de muitos estudos e pesquisas até mesmo voltados para o desenvolvimento de
psicofármacos que atenuem a neuroinflamação e assim interrompam ou retardem a
progressão de doenças associadas a micróglia cronicamente ativada.
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Glioblastoma: aspecto histo-anatômico

Todos nós já ouvirmos falar, ou conhecemos alguma pessoa que foi portadora de um tumor na
cabeça. Entretanto, o que pouca gente sabe é que existem diversos tipos de tumores (malignos ou
benignos) na cabeça, conforme a origem das células nervosas que eles derivaram. Ao contrário do
que se possa imaginar, os neurônios não são as células que costumam produzir tumores, mas sim
as células da glia.

No caso, os astrócitos podem
formar tumores conhecidos
coo astrocitomas o
glioblastomas. Já os
oligodendrócitos originam
tumores denominados
oligodendrogliomas. Tumores
originários das células
ependimárias são
denominados ependimomas.

ALGUNS ASPECTOS CLÍNICOS ASSOCIADOS : 
TUMOR NA CABEÇA
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CÉLULAS NEUROECTODÉRMICAS– são consideradas células primitivas embrionárias que são
encontradas em todas as partes do cérebro. E

ESQUEMA GERAL DAS MENINGES
MENINGES –o sistema nervoso central
é revestido por três membranas de
tecido conjuntivo denominadas
meninges: dura-máter, aracnoide e
pia-máter. Elas protegem o cérebro e a
medula podendo ser alvos de
patologias importantes como tumores
benignos, meningiomas e as chamadas
meningites.



3.10.3 Histologia dos Principais Órgãos do Sistema Nervoso Central

A partir do que foi discutido sobre as células do sistema nervoso central comentaremos, a seguir aspectos
relacionados a histologia dos principais órgãos do sistema nervoso. Na figura logo a seguir apresentada
mostramos um esquema geral do sistema nervoso central (cérebro e medula espinhal) e periférico
(nervos).

CÓRTEX CEREBRAL – nesta
região existe um predomínio
da substância cinzenta. Esta
substância está organizada
em seis camadas
histológicas que se
diferenciam, umas das outras
pelo formato e tamanho das
células e matriz extracelular.
As camadas do cérebro são:
molecular, granular externa,
piramidal externa, granular
interna, piramidal interna e
multipolar.

CEREBELO – o córtex
cerebelar está
histologicamente organizado
em três camadas: camada
molecular, camada central
no qual são encontradas
células grandes denominadas
células de Purkinke e a
camada granulosa mais
interna.
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MEDULA ESPINHAL– a partir de um corte histológico transversal é possível observar que a medula
espinhal possui uma substância branca, mais externa e uma substância cinzenta, interna que tem a forma
da letra H, sendo formada pelos cornos anteriores que possui neurônios motores e pelos cornos
posteriores que recebem inervação dos neurônios ganglionares. O linha horizontal da letra H na realidade
é o canal central da medula que, histologicamente está revestido por células ependimárias. Aqui é
relevante destacar que, a medula espinhal não é só um órgão de passagem entre as informações que
parte do sistema nervoso central e vão para o corpo, e vice-versa. Ela realiza já algumas respostas
nervosas estereotipadas, denominadas arco reflexo. Um exemplo de arco reflexo é aquele que nós,
frente a um estímulo doloroso, como por exemplo encostar o dedo em uma chapa quente, rapidamente
retiramos a mão da chapa, para depois nos darmos conta do que foi que nos queimou! Esta ação que nos
fez retirar a mão da chapa ocorreu em nível medular, ou seja foi realizada pelos motoneurônios presentes
na medula. Você vai aprender mais sobre arco reflexo na disciplina de fisiologia.



NERVOS – como falamos anteriormente os nervos são constituídos por fibras nervosas, que nada mais
são do que os axônios dos neurônios que permaneceram dentro do sistema nervoso central ou nos
gânglios que fazem parte do sistema nervoso autônomo (simpático e parassimpático). Na parte mais
externa os nervo são formados por um camada de tecido conjuntivo denso que é mais fibrosa e que dá
sustentação a parte interna onde estão os axônios. Este tecido é conhecido como epineuro. Ele forma
feixes que, que reveste uma bainha de células pavimentosas (achatadas) que é conhecida como
perineuro. As células desta bainha estão ligadas por junções de oclusão formando uma barreira que não
permite a entrada de grandes moléculas ou mesmo células para dentro do sistema nervoso periférico.
Deste modo, este sistema também fica mais protegido contra a invasão de microoorganismos. Dentro da
chamada bainha perineural é que estão os axônios mielinizados (envoltos pelas células de Schwan).

GÂNGLIOS – os gânglios representam agrupamentos de neurônios que estão localizados fora do sistema
nervoso central. Geralmente, são estruturas esféricas delimitadas por uma capsula de tecido conjuntivo e
que estão associados a alguns nervos específicos. Conforme a direção do estimulo nervoso, os gânglios
podem ser sensoriais (aferentes) ou motores (eferentes). Os gânglios aferentes levam estímulos do corpo
para o sistema nervoso central. Alguns gânglios sensoriais aferentes estão associados aos nervos
cranianos e outros aos nervos espinhais. Os glânglios do sistema nervoso autônomo geralmente
apresentam uma estrutura em forma de bulbo estando presente no interior de certos órgãos, na parede
do tubo digestivo.
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3.10.4 Histologia do Sistema Nervoso Periférico



SISTEMA NERVOSO PERIFÉRICO 

Aqui foram apresentados os principais tecidos que compõe os órgãos e sistemas corporais. Também foi
dado mais ênfase, além dos tecidos, para os sistemas linfático e nervoso. O conjunto das informações aqui
comentadas nos permite concluir que o organismo é altamente complexo e, por este motivo, o programa
de desenvolvimento embrionário é altamente complexo. Qualquer erro, seja genética ou ambientalmente
causado, ou mesmo determinado pela interação gene-ambiente pode ser causar uma série de
malformações metabólicas e morfológicas. Depois de termos revisado e estudado os fundamentos de
biologia celular, biologia do desenvolvimento e biologia tecidual, estão mais aptos a compreender os
processos embrionários que são o tema principal deste livro.
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CAPITULO 4
OS SISTEMAS REPRODUTIVOS & GAMETOGÊNESE

A primeira etapa do ciclo biológico é a formação dos gametas que irão produzir um novo embrião via

fecundação e embriogênese. Para estudarmos estes processos (gametogênese, fecundação e

embriogênese) é necessário revisarmos aspectos anatômicos e funcionais dos órgãos que compõe o

sistema reprodutivo feminino e masculino.

4.1 Sistema Reprodutivo Feminino

4.1.1 Aspectos anatômicos
As principais estruturas do sistema reprodutivo feminino que estão envolvidas com a fecundação e
desenvolvimento embrionário são: os ovários, tubas uterinas, útero e vagina. A vagina é um órgão
muscular que praticamente não possui inervações sensoriais nas suas paredes. Dizemos que é uma
cavidade virtual uma vez que seu tamanho se adapta a cópula e ao nascimento da criança. Seus aspectos
fisiológicos são muito importantes para a dinâmica da fecundação como será posteriormente comentado.
O útero é o órgão no qual o óvulo fertilizado se implanta e se desenvolve durante a gravidez. É
histologicamente composto por três camadas teciduais. Um tecido conjuntivo fino no seu exterior que
delimita o órgão. O miométrio que é uma camada muscular lisa espessa importante principalmente para
as contrações que ocorrem na hora do parto. O endométrio que é a camada mais interna constituída por
um epitélio com glândulas e um tecido conjuntivo subjacente. As glândulas mergulham seus túbulos no
tecido conjuntivo onde liberam seus produtos. A espessura e as características fisiológicas do endométrio
são variáveis ao longo do ciclo menstrual. A descamação do endométrio que leva a ruptura de capilares
sanguíneos deste tecido é conhecida como menstruação.

Os ovários são os órgãos responsáveis pela formação dos gametas e produção de hormônios
relacionados a manutenção das características sexuais secundárias da mulher. Histologicamente os
ovários estão divididos na parte medular (mais interna) e cortical. Na medula ovariana encontra-se uma
grande concentração de capilares sanguíneos enquanto na parte cortical encontram-se as células que
darão origem aos gametas femininos e as células do estroma que produzem hormônios. Histologicamente
o ovário é revestido por um epitélio cúbico simples apoiado em um tecido conjuntivo denso (túnica
albugínea). O estroma também é um tipo de tecido conjuntivo. A Figura 2.2 apresenta um esquema geral
dos tipos de células e período do desenvolvimento das mesmas que é observado no ovário.
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A vulva é composta pelas seguintes estruturas:
clitóris, área altamente inervada que está
relacionada ao prazer sexual, pequenos e grandes
lábios que ficam ao redor da abertura da uretra,
local onde ocorre a saída da urina e da abertura da
vagina.

As principais funções da vulva estão relacionadas
com a micção, comportamento sexual,
menstruação e parto (local por onde o bebe sai do
útero materno).
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A vagina é um órgão muscular que praticamente não possui inervações sensoriais nas suas paredes.
Dizemos que é uma cavidade virtual uma vez que seu tamanho se adapta a cópula e ao nascimento da
criança. Seus aspectos fisiológicos são muito importantes para a dinâmica da fecundação como será
posteriormente comentado nos próximos capítulos.

A colo uterino (cérvix) é a parte inicial do útero que está em contato com a vagina (porção cilíndrica
mais inferior do útero). Em termos histológicos o cérvix tem características especificas diferentes do
resto do útero. Possui poucas fibras musculares lisas. É constituído por cerca de 85% por tecido
conjuntivo denso. A porção mais externa da cérvix cria uma saliência na cavidade (lúmen) vaginal que é
revestida por epitélio pavimentoso estratificado.
O cérvix é rico em glândulas mucosas cervicais, que se ramificam intensamente. Esta região produz muco
não passa por mudanças aparentes ao longo do ciclo menstrual da mulher.

O muco sintetizado, na maior parte dos dias forma um tampão que evita a entrada de microrganismos e
até mesmo de espermatozoides pra a cavidade abdominal da mulher. Apenas no período da ovulação,
por ação hormonal este muco se liquefaz permitindo assim a entrada dos espermatozoides. O cérvix é
altamente inervado e está associado ao orgasmo feminino.

Em termos evolutivos acredita-se que o colo uterino seja “uma novidade evolutiva” ou seja representa
adaptações sensoriais que estimulam a mulher a manter relações sexuais com o seu parceiro,
independente de estarem ovulando ou não. Na maioria dos mamíferos este fenômeno não ocorre,
porque as fêmeas das outras espécies não possuem uma inervação sensorial rica nesta região. A
hipótese para explicar esta característica estaria relacionada a necessidade de cuidados parentais (tanto
da mulher quanto do homem) para os filhos humanos sobreviverem, já que eles nascem
neurologicamente muito imaturos e completamente dependentes da família.



O ÚTERO

O útero é o órgão no qual o óvulo fertilizado se implanta e se desenvolve durante a gravidez. É
histologicamente composto por três camadas teciduais. Um tecido conjuntivo fino no seu exterior que
delimita o órgão. O miométrio que é uma camada muscular lisa espessa importante principalmente
para as contrações que ocorrem na hora do parto. O endométrio que é a camada mais interna
constituída por um epitélio com glândulas e um tecido conjuntivo subjacente. As glândulas mergulham
seus túbulos no tecido conjuntivo onde liberam seus produtos. A espessura e as características
fisiológicas do endométrio são variáveis ao longo do ciclo menstrual. A descamação do endométrio que
leva a ruptura de capilares sanguíneos deste tecido é conhecida como menstruação.

Ligadas ao útero se encontram as tubas uterinas. Estas estruturas medem de 20 a 25 cm e têm um
diâmetro semelhante ao de um canudinho de bebidas. Histologicamente as tubas são formadas por duas
camadas de tecido muscular liso, sendo uma longitudinal e a outra transversal. Um tecido epitelial ciliado
recobre a parte interna das tubas. Esta disposição é importante para os movimentos contráteis e ciliares
que empurram o muco e o embrião em direção ao útero. Patologias que levam a imobilidade ciliar estão
associadas à infertilidade feminina. A abertura final e dilatada das tubas denomina-se fímbrias. As
fimbrias que possuem um aspecto de franjas estão fixadas próximas ao ovário por um tecido conjuntivo.
Esta proximidade garante que o óvulo liberado pelo ovário será sugado para o interior da tuba.

Os ovários são os órgãos responsáveis pela formação dos gametas e produção de hormônios
relacionados a manutenção das características sexuais secundárias da mulher. Histologicamente os
ovários estão divididos na parte medular (mais interna) e cortical. Na medula ovariana encontra-se uma
grande concentração de capilares sanguíneos enquanto na parte cortical encontram-se as células que
darão origem aos gametas femininos e as células do estroma que produzem hormônios.
Histologicamente o ovário é revestido por um epitélio cúbico simples apoiado em um tecido conjuntivo
denso (túnica albugínea). O estroma também é um tipo de tecido conjuntivo. A Figura 2.2 apresenta um
esquema geral dos tipos de células e período do desenvolvimento das mesmas que é observado no
ovário.
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TUBAS UTERINAS

OVÁRIOS
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4.1.2 Oôgenese

De modo geral a oogênese é um pouco mais complicada do que a espermatogênese. Isto porque na
natureza o óvulo ou ovo produzido apresenta variações importantes e que interferem no
desenvolvimento inicial do embrião. Portanto, para estudarmos os mecanismos de oogênese teremos
primeiro que considerar os tipos de ovos que existem no Reino Animal.

De uma forma geral a oogênese mais complexa ocorre em mamíferos, incluindo o homem. A seguir
comentaremos os principais aspectos relacionados com a oogênese.A oogônia prolifera-se também por
divisão mitótica no ovário assim como ocorre com a espermatogônia. Elas também entram em um
período de crescimento tornando-se oócitos primários (que sofrem a primeira divisão meiótica). No ser
humano (nos mamíferos em geral) a formação dos oócitos primários é restrita a vida embrionária da
mulher. Deste modo, todos os óvulos produzidos pela mulher ou outras fêmeas de mamíferos derivam
de oócitos primários que se desenvolveram quando as mesmas

4.1.2.1 Características gerais do gameta feminino

O oócito primário completa a primeira divisão meiótica e torna-se um oócito secundário, liberando o
primeiro corpúsculo polar. O primeiro corpusculo polar como tem pouco citoplasma, degenera e morre.
Potencialmente, quando o oócito secundário termina a divisão meiótica torna-se um óvulo maduro,
liberando o segundo corpúsculo polar. Como o segundo corpúsculo polar também morre o número de
óvulos produzidos a partir de uma oogônia é um! “Dizemos que potencialmente o oócito secundário dá
origem ao óvulo porque na realidade no processo denominado “ovulação” a estrutura expulsa do ovário
não é um óvulo maduro, mas ainda é um oócito secundário. Portanto, mulheres só ovulam, caso sejam
fecundadas. É bom lembrar que o ovócito secundário já é considerado uma célula haploide, mas
contem ainda os cromossomos (material genético) duplicados (tétrades).

O folículo ovariano: nos seres humanos (em cordados, especialmente em mamíferos) o ocócito primário
é envolto por células ovarianas denominadas “células foliculares”. As células foliculares e o oócito
produzem microvilosiddades semelhantes a dedos que se interdigitam. O espaço ocupado pelas
microvilosidades formada pelas células foliculares e pelo oócito é denominado zona radiata. Estas células
terão a função de nutrir o ovócito quando o mesmo for ovulado (ou seja, quando ele deixa o ovário)

Ao longo da oogênese no ovário, com o passar do tempo os espaços entre as células foliculares começam
a se encher de líquido formando uma cavidade denominada Antro. As células foliculares formam um
estrato epitelial estratificado denominado estrato granuloso. Ao redor do estrato granuloso existe uma
camada e tecido conectivo conhecido como teca. A expulsão do ovócito secundário (ovulação) ocorre
quando o antro rompe e atira longe o oócito que é sugado pelas tubas uterinas (trompas de Fallopio). A
camada de células foliculares que permanece ao redor do ovócito é denominada de corona radiata. O
local do folículo rompido que fica vazio após a expulsão do ovócito torna-se uma estrutura denominada
corpo lúteo. Caso não haja fecundação, esta estrutura degenera.
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Envolvendo o citoplasma do óvulo existe a membrana plasmática. Esta membrana regula o fluxo de
determinados íons durante a fecundação e tem a capacidade de se fundir com a membrana do
espermatozóide da espécie durante a fecundação. Envolvendo a membrana plasmática no lado de fora
do óvulo, existe o envoltório vitelínico. Este é formado por glicoproteínas e é essencial para o
reconhecimento do espermatozóide da espécie, principalmente em animais de fecundação externa.

Em mamíferos, que são animais basicamente de fecundação interna, o envoltório vitelínico é mais fino e
denominado zona pelúcida. Esta camada acelular é de grande relevância para a reprodução já que possui
diversas funções entre as quais podemos citar: (1) atua como barreira que em geral, permite que apenas
espermatozoides da mesma espécie a atravessem; (2) inicia a reação que irá desencadear a fecundação
propriamente dita do espermatozoide com o óvulo (reação acrossômica); (3) após a fecundação sofre
modificações bioquímicas que impedem a entrada de outros espermatozoides para dentro do óvulo; (4)
durante as primeiras etapas da embriogênese funciona como um filtro poroso que pemite a entrada de
algumas substâncias provenientes das tubas uterinas e impede a entrada de outras substâncias



;(5) serve como barreira imunológica entre os tecidos da maternos e embrionários impedindo que a
mãe reconheça o filho como um corpo estranho e o destrua; (6) impede que as células embrionárias
inicias que estão sendo produzidas se dissociem e se espalhem; (7) facilita a diferenciação das primeiras
camadas celulares que formarão o embrião. Rodeando esta zona encontra-se as células do cúmulos ou
formada por células foliculares ovarianas que em conjunto são denominadas de corona radiata.

OVOCITO MADURO PREPARADO PARA A FECUNDAÇÃO
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4.1.2.2 Desenvolvimento do folículo ovariano

O desenvolvimento dos folículos ovarianos é um processo bastante lento e que começa ainda quando a
mulher é um pequeno embrião e está em desenvolvimento dentro do útero materno. Inicialmente são
células do estroma ovariano que se diferenciam e que rodeiam uma célula maior que irá dar origem a
oogônia. Aproximadamente entre a 4ª e 6ª semana de vida embrionária já existem cerca de 600 mil
oogônias no ovário que começam a Meiose I. Entretanto, ainda na fase da Prófase I, mais
especificamente no estágio diplóteno, as oogônias interrompem o processo de divisão meiótica. Agora
este processo só vai reiniciar quando a mulher estiver na puberdade, por ocasião do inicio dos seus ciclos
femininos (ovariano e menstrual) que logo a seguir estudaremos. Aproximadamente na 16ª semana de
desenvolvimento as oogônias ficaram mais volumosas e passam a ser chamadas de oócitos primários.
Neste momento as células ao redor passam a ser denominadas de células foliculares.

A região do citoplasma mais
próxima a membrana
plasmática é denominada
cortéx. Durante a fecundação
estas moléculas irão formar
microfilamentos necessários
para o início da divisão
celular. Existe também nesta
região grânulos corticais que
contém enzimas digestivas,
mucopolissacarídeos e
proteína hialina. A função
destes grânulos será
comentada quando falarmos
da fecundação.



4.1.3 Ovulação 

A ovulação é caracterizada pela expulsão do ovócito secundário do útero, o qual é imediatamente sugado
pelas tubas uterinas. Este fenômeno é coordenado pela liberação de hormônios específicos que serão
estudos na sessão que trata sobre os ciclos femininos: ciclo ovariano ou estral e ciclo menstrual.
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Quando os ciclos femininos começam, um único folículo primário irá amadurecer formando o folículo
maduro no qual se observam as células da granulosa, o antro cheio de liquido, a corona radiata, o ovocio e
um pequeno agrupamento de células que liga o oocito as células da granulosa que é chamado de cumulus
oophorus. Todos os meses a meiose é reiniciada em mais de um folículo ovariano, entretanto, por
mecanismos ainda não totalmente explicados apenas um folículo costuma amadurecer até o final. Os
demais folículos se degeneram através de um fenômeno conhecido como atresia folicular.

ESQUEMA GERAL DA OOGÊNESE



4.1.3.1 Formação do corpo lúteo

Logo após o ovócito secundário ser expulso do ovário, no local onde estava o folículo as células que
permaneceram começam a se proliferar rapidamente formando uma órgão endócrino temporário
denominado corpo lúteo.

O corpo lúteo é considerado um órgão endócrino
porque tem a capacidade de secretar grandes
quantidades de progesterona e estrogênio. Estes
hormônios são de vital importância para a manutenção
da gravidez, caso haja fecundação.

A produção destes hormônios tem como função
estimular o aumento das glândulas do endométrio
preparando este tecido para a recepção do embrião.
Na ausência de fecundação ele degenera (cerca de 12
dias depois da ovulação).

Quando ocorre fecundação e gravidez, o corpo lúteo se mantem ativo até o 4º mês da gestação. Neste
momento a placenta já está totalmente formada e assume as funções de produção de hormônios e
manutenção das condições nutricionais do feto. A partir deste momento o corpo lúteo se degenera
através de um processo conhecido como luteólise.

ESQUEMA GERAL DO DESENVOLVIMENTO 
FOLICULAR E OVULAÇÃO 
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4.4 Ciclos femininos

A ovulação está associada a um controle hormonal que pode responder a variações ambientais como
temperatura, umidade, estado nutricional, etc. A mulher possui dois ciclos concomitantes: o ciclo
uterino e o ovariano. Os dois ciclos estão sob controle dos seguintes hormônios:

Hormônio liberador de gonadotrofinas (GnRH) que é produzido pelo hipotálamo
Hormônio luteinizante (FH) e folículo estimulante (FSH) produzidos pela adenohipófise.
Estrogênio, progesterona e inibina que são produzidos pelo ovário.

Os ciclos duram aproximadamente 28 dias e se padronizou o seu inicio a partir do primeiro dia de
menstruação da mulher. Os ciclos estão divididos em fases.

No ciclo ovariano as principais fases são:

(1) Fase folicular – ocorre crescimento dos folículos secundários. Nesta fase ocorre aumento gradativo
de estrogênio com um pico hormonal que antecede a fase da ovulação.

(2) Fase da ovulação – ocorre a liberação do ovocito secundário a partir do ovário. Nesta fase ocorre um
aumento intenso dos hormônios LH e FSH bem como da inibina.
(3) Fase lútea – as células foliculares do ovócito liberado que permaneceram no ovário começam a
secretar hormônios. Uma vez que elas aumentam de tamanho e passam a conter grande quantidade de
gordura passam a ser conhecidas como corpo lúteo. Caso não haja fecundação,como anteriormente
comentado, o corpo lúteo degenera aproximadamente 28 dias após o inicio do ciclo. O local onde estava
o corpo lúteo é observável e conhecido como corpo albicans (corpo branco). Os níveis de progesterona
aumentam muito nesta fase. Este hormônio tem um papel importante no preparo do organismo
feminino para o desenvolvimento embrionário.

O ciclo uterino também possui três fases. A primeira é a fase menstrual (menstruação) caracterizada
pela descamação do endométrio com perda de sangue. Esta fase dura aproximadamente 3-5 dias e
finaliza em torno do sétimo dia. A seguir inicia a fase proliferativa onde o endométrio volta a crescer Em
torno do 14º dia (coincidente a ovulação) o endométrio está histo-fisiologicamente pronto para receber
o embrião caso houver fecundação. A terceira fase é denominada fase secretora em que as glândulas
endometriais, sob a influência da progesterona, continuam aumentando o seu enrolamento e continuam
o seu preparo para a gestação. As células endometriais depositam lipídios e glicogênio no seu
citoplasma. Estes depósitos vão fornecer nutrientes para o desenvolvimento embrionário inicial caso
haja fecundação. A progesterona também torna o muco produzido pelo colo uterino, mais espesso para
que não entrem microrganismos e espermatozóides no interior do útero protegendo assim o embrião
em formação. A progesterona possui um efeito termogênico que aumenta a temperatura corporal da
mulher na hora de acordar de 34ºC para 36ºC. Esta informação é comumente utilizada para se descobrir
se a mulher está tendo ciclos ovulatórios ou anovulatórios. No período ovulatório vale lembrar que o
muco não permanece mais viscoso, mas sim ocorre maior secreção vaginal com um muco liquefeito.
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ESQUEMA GERAL DOS CICLOS FEMININOS
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4.5 Métodos anticoncepcionais

Pílula anticoncepcional: existem diversos métodos anticoncepcionais desenvolvidos para se evitar a
gravidez. O mais popular é o anticoncepcional oral, ou pílula anticoncepcional que é um fármaco que
combina hormônios sintéticos (geralmente estrogênio e progesterona) que interrompem o ciclo normal da
ovulação impedindo assim a liberação do ovócito secundário. Este medicamento também modifica o
muco cervical deixando ele mais impróprio a sobrevivência e passagem dos espermatozoides.
O anticoncepcional hormonal combinado oral (estrogênio e progesterona) é considerado o medicamento
mais eficaz na prevenção da gravidez, com uma falha estimada de apenas 0.1%. Ou seja existe 99% de
chance da mulher não engravidar quando utiliza este método de modo adequado. Existem outros
métodos anticoncepcionais como o dispositivo intrauterino (DIU), o diafragma e pomadas espermicidas.
Entretanto, nenhum deles é mais eficiente que a “pílula”. Atualmente tratamento similar a pílula pode ser
feito via injetável ou com adesivos.



4.2 Sistema Reprodutivo Masculino

4.2.1 Aspectos anatômicos
O sistema reprodutor masculino é caracterizado por um conjunto de túbulos com padrões
histofisiológicos diferenciados que possuem diferentes funções e glândulas. A genitália externa é
formada pelo pênis e o escroto que contém os testículos. Na parte interna é formada pelo epidídimo,
vaso deferente, vaso deferente, glândulas bulborretais, vesículas seminais próstata e uretra peniana.

PARTES PRINCIPAIS DO SISTEMA REPRODUTIVO MASCULINO

Os testículos são envolvidos por uma
camada grossa de tecido conjuntivo denso
(túnica albugínea) que emite
prolongamentos para o interior do órgão
formando septos. Estes septos dividem o
testículo em lóbulos. Em cada lóbulo
existem de 1 a 4 túbulos seminíferos que
estão imersos em um tecido conjuntivo
frouxo que possui grande quantidade de
vasos sanguíneos, inervações, sistema
linfático e células especiais denominadas
células intersticiais ou de Leydig. Estas
células secretam os hormônios esteróides
masculinos.
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Os túbulos seminíferos são as estruturas responsáveis pela produção dos espermatozóides (gametas
masculinos). Estes túbulos são compostos por dois tipos celulares. As células germinativas em diferentes
estágios do desenvolvimento e as células de Sertoli. As células de Sertoli são ligadas umas as outras por
junções de oclusão que cria uma barreira entre o sangue e o testículo e assim o movimento de moléculas
grandes entre estes compartimentos. Estas estruturas funcionam como um mecanismo de defesa contra
a invasão de microorganismos nos testículos. Além disto, estas células auxiliam na nutrição, suporte das
células germinativas e na regulação do desenvolvimento dos espermatozóides. Produzem e secretam
hormônios como a inibina e a ativina, fatores de crescimento e proteínas ligantes a andrógenos.

Portanto, é dentro dos túbulos seminíferos que ocorrre a espermatogênese. As células germinativas
(espermatócitos primários, secundários, espermátides, etc.) estão dispostas na parede do túbulo
seminífero de tal modo que as células mais jovens estão próximas a parede do túbulo e as espermátides
e espermatozóides ao lúmen do túbulo. Esta estrutura permite que os espermatozóides produzidos
sejam liberados na luz do túbulo e transportados para uma rede testicular conhecida como túbulos retos.
Destes túbulos os espermatozóides que ainda não possuem capacidade de se movimentar sozinhos são
empurrados pelo muco em direção ao epidídimo.
O comprimento combinado de todos os túbulos seminíferos é de cerca de 250 m existindo de 250 a 1000
túbulos em cada testículo.

A primeira vez que um espermatozóide foi observado e descrito foi no ano de 1678 por Anton van
Leeuwenhoek, um microscopista holândes. Em um primeiro momento, ele pensou que aquela estrutura
móvel era uma espécie de parasita que vivia nos testículos dos machos, e portanto, nada tinham haver
com a reprodução. Desta concepção que surgiu o nome “espermatozóide ou espermatozoa”, ou seja
animais que vivem no esperma. Foi somente em 1824 que Prevost e Dumas descobriram que os
espermatozóides ao contrário de serem parasitas eram as células que potencialmente fecundavam o
óvulo (células reprodutivas).

Em 1840, von Kollinker descreveu pela primeira vez a formação dos espermatozóides a partir das células
testiculares. Apesar da sua grande descoberta, Kollinger ainda pensava que o espermatozóide tinha
função somente de “excitar o desenvolvimento embrionário do óvulo” sem que houvesse contato entre
os dois gametas. Propôs então que o espermatozóide funcionaria como um magneto. Somente em 1876
se comprovou experimentalmente que o espermatozóide fundia-se com o óvulo para formar um novo
ser. Vejamos como uma espermátide transforma-se nesta célula capaz de fundir-se com outra e orientar
o desenvolvimento de um organismo.

ESQUEMA GERAL DAS PRINCIPAIS PARTES DOS TESTÍCULOS 
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Todas as estruturas presentes em um espermatozóide maduro são provenientes da transformação de
organelas citoplasmáticas presentes no espermatócito. Cada uma destas estruturas terá uma função
bem definida a fim de que o gameta possa ter capacidade de fecundar.

Em termos estruturais o espermatózoide é formado por quatro regiões morfologicas definidas: cabeça,
pescoço, peça intermediária e flagelo. Na cabeça existe o núcleo onde fica o material genético haplóide.
Na região frontal do núcleo observa-se uma outra estrutura denominada acrossomo ou vesícula
acrossômica. Esta estrutura é originada a partir do complexo de Golgi. Ela possui uma forma parecida a
de um saco que contém enzimas capazes de digerir açucares e proteínas complexas que estão presentes
nos envoltórios do óvulo. Segundo autores como Gilbert (1994) podemos considerar o acrossomo como
um lissosomo modificado. Em muitas espécies que vivem em ambiente marinho, as enzimas presentes
no acrossomo podem também servir para o reconhecimento entre os gametas da mesma espécie.

PRINCIPAIS PARTES DO ESPERMATOZÓIDE
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O pescoço faz entre a cabeça e a peça intermediária. Nesta encontra-se uma grande quantidade de
mitocôndrias dispostas ao redor da região inicial do flagelo. A função das mesmas é fornecer energia sob
a forma de ATP para que o gameta possa se locomover em direção ao óvulo. Denominamos o conjunto
destas mitocôndrias presentes na peça intermediária, de bateria mitocondrial.
Existe uma grande diversidade de espermatozóides na natureza. Entretanto, naqueles grupos animais
mais complexos, este costuma ser dotado de uma estrutura propulsora formada por um flagelo. O flagelo
como estrutura locomotora origina-se a partir do centríolo que permite o formação de microtúbulos. Os
microtúbulos formam a parte motora do flagelo que é denominada axonema. Também no flagelo
encontramos uma proteína denominada dineína. A dineína tem como função a hidrólise da adenosina
trifosfato (ATP) produzida pelas mitocôndrias. Ela transforma a energia química do ATP em energia
mecânica que impulsiona o espermatozóide. Na espécie humana, existem alguns homens que possuem
uma deficiência genética denominada Síndrome Tríade de Kartagener. Estes indivíduos não sintetizam
dineína e seus espermatozóides não conseguem se locomover. Portanto, estes indivíduos são estéreis.



4.2.2  Espermatogênese e espermiogênese

Quando o bebe masculino nasce os túbulos seminíferos são maciços o que não permite a ocorrência da
embriogênese. Entretanto, quando chega a adolescência por ação hormonal a parte interna dos túbulos
sofre apoptose e agora fica oca permitindo a ocorrência da espermatogênese e espermiogênese com
liberação dos espermatozoides formados dentro da cavidade do túbulo. A espermatogênese ocorre de
modo que a partir de uma espermatogônia são obtidas quatro células com a metade do número dos
cromossomos (células haploides) denominadas espermátides. Estas células passam por um
transformação citológica a fim de produzir o espermatozoide maduro. Esta transformação envolve a
produção do flagelo a partir do centrômero.

Aumento na quantidade de mitocôndrias (bateria mitocondrial) que se disporão na base do flagelo e irão
fornecer energia para o gameta se locomover até o ovócito. Uma parte do citoplasma será perdida
(extrusão citoplasmática) e estes restos serão fagocitados pelas células de Sertoli. O complexo de Golgi
formará uma única estrutura em forma de bolsa disposta acima do núcleo do gameta.

Esta estrutura passa a se chamar acrossomo. Ela possui moléculas que serão importantes para que a
fecundação tenha sucesso. A espermatogênese é um processo que demora cerca de 5 semanas para
acontecer.

ESPERMOGÊNESE
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4.2.3  Ductos de armazenamento e transporte dos espermatozóides

Assim que os espermazóides são formados eles ainda estão imaturos e não têm nem a capacidade de se
locomover (são imóveis) e nem de fecundar o ovócito. Inicialmente estes espermatozoides que estão no
lúmen dos túbulos seminíferos serão empurrados pelo muco liberado pelas células de Sertoli e por
movimentos de contração para o epidídimo. Esta é ducto em forma de um “C” achatado que armazena os
espermatozoides. Ele possui cerca de 6 metros de comprimento, entretanto como permanece
compactado sua extensão é de cerca de 5 a 7 cm. É no epidídimo que os espermatozoides se tornam
móveis. Os gametas começam a transitar no interior do epidídimo e este trânsito demora cerca de 1 a 2
semanas.



No homem adulto, a cabeça do epidídimo será a região que receberá os espermatozoides dos vasos
eferentes. Quando os espermatozoides deixaram os túbulos seminíferos eles estavam bastante diluídos.
Nos vasos deferentes 80 a 90% do fluído testicular é absorvido porque existem nestes locais poros na
membrana que são chamados de aquaporinas. Na cabeça do epidídimo existem mais de 20 proteínas que
irão ajudar o gameta amadurecer, entre estas as mais importantes são: a lactoferrina (LTF), lipocaina,
clusterina (que está em maior concentração) e as prostaglandinas.

Modificações nos espermatozoides no epidídimo: No corpo do epidídimo é que ocorre o
amadurecimento e os espermatozoides se tornam móveis. Os espermatozoides sofrem profundas
principalmente relacionadas com a composição de proteínas da sua membrana, que se modificam na
medida em que estas células se movimentam dentro do epidídimo. A motilidade adquirida dos
espermatozoides dentro do epidídimo está associada uma concentração mais elevada de bicarbonato de
cálcio no interior deste órgão. Neste momento também ocorre uma redistribuição de proteínas na
membrana plasmática dos espermatozoides que vão tornar o gameta apto a se ligar ao gameta feminino
na fecundação. As principais proteínas que vão estar presentes no espermatozoides são a proteína ADAM-
3, a CRISPs e a IZUMO.
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É na cauda do epidídimo em que ocorre o maior armazenamento dos espermatozoides. Estes ficam
estocados geralmente de 3 a 10 dias podendo permanecer no máximo por 30 dias.

O epidídimo também tem um
processo de diferenciação que
ocorre logo após o nascimento
do bebe do sexo masculino. Ao
nascimento o epidídimo está no
período indiferenciado,
entrando no período de
diferenciação cerca de 28 dias
após o nascimento.

Neste momento são formadas as células basais e as células principais deste órgão. A seguir o órgão se
expande (período de expansão) e com aproximadamente 49 dias o epidídimo já se encontra
completamente formado.



A cauda do epidídimo se comunica com
o ducto deferente também chamado
canal deferente que transporta os
espermatozoides da bolsa escrotal para o
interior da cavidade abdominal do
homem. Este ducto é bastante muscular
a fim de auxiliar no transporte dos
espermatozoides no momento da
ejaculação. O tamanho do ducto
deferente pode variar de 30 a 40 cm. No
interior do corpo o ducto se une a ducto
excretor da vesícula seminal dando
origem a outro ducto denominado ducto
ejaculatório.

4.2.3 Glândulas do sistema reprodutivo masculino

O sistema reprodutivo masculino possui glândulas que têm
funções importantes para garantir o sucesso reprodutivo. A
primeira delas são as vesículas seminais que são responsáveis
pela secreção de 70% do ejaculado (sêmen). Estas glândulas
secretam um líquido alcalino que vai se misturar as secreções
da próstata. O fluido alcalino tem como função neutralizar a
acidez do canal vaginal. Além disto a secreção das vesículas
seminais contem frutose que nutri o espermatozoide a fim de
que o mesmo produza energia para subsistir e se locomover
dentro do trato feminino. Estas glândulas também produzem
prostaglandinas que aumentam a viabilidade e a motilidade
destas células.
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A outra glândula muito importante no sistema reprodutivo masculino é a próstata. Na realidade a
próstata é um conjunto de 30 glândulas que estão imersas em um tecido conjuntivo comum. Em termos
estruturais a próstata contam músculos lisos que contribuem para a expulsão do sêmen na ejaculação.
Estas glândulas secretam principalmente citrato que fornece energia para os espermatozoides se
locomoverem e. Esta glândula produz cerca de 30% do fluido do sêmen e seu produto também é
levemente alcalino (pH 7.9).

A secreção prostática é pobre em proteínas (< 1%), entretanto estas constituem as enzimas proteolíticas
que que vão degradar glicoproteínas que envolvem os espermatozoides recém ejaculados e também vão
liberar uma substância chamada antígeno prostático específico (PSA). O PSA tem como função tornar o
esperma (sêmen) mais liquido ajudando assim o movimento adequado dos espermatozoides.

Além das vesículas seminais e da próstata o homem possui outro par de glândulas chamadas glândulas
bulbouretrais. Estas glândulas também são denominadas de Glândulas de Cowper e se situam abaixo da
próstata. São responsáveis pela secreção de um fluído pré-ejaculatório que contem aproximadamente
5% do fluido seminal liberado pelas outras glândulas. O fluido das glândulas bulbouretrais é viscoso e
com função lubrificante facilitando a relação sexual. O conteúdo também auxilia a limpar a uretra
durante o ato sexual a fim de diminuir possível contaminação do esperma com a urina.

4.2.4 O Pênis

O pênis é o órgão copulador do homem possuindo partes internas e externas bem definidas. Na parte
externa o corpo e a glande são identificadas. A glande é a região com maior sensibilidade. O interior do
pênis é constituído por tecido rico em uma rede de capilares sanguíneos que possibilita a ereção. Este
tecido forma os chamados corpos cavernosos, que se situam um de cada lado e ao redor da uretra.



ESTRUTURA INTERNA DO PÊNIS

Os mecanismos relacionados com o processo de ereção são estudados na chamada fisiologia da ereção.
Esta se constitui em sete fases: flacidez, latência, tumescência, ereção total, ereção rígida,
detumescência inicial, detumescência lenta e detumescência rápida 2. Se você quiser ler mais sobre o
tema sugiro o artigo de revisão de conceito publicado por Juliano et al (2012) acessando diretamente a
página: http://www.moreirajr.com.br/revistas.asp?fase=r003&id_materia=5608.

4.2.5 Bases da epidemiologia da infertilidade masculina

Problemas de infertilidade, ao contrário do que muita gente
pensa também atingem os homens. Aliás 40% das causas de
infertilidade são de origem masculina. A Organização Mundial
da Saúde (OMS) possui um manual sobre as questões da
infertilidade masculina. Em anos recentes a OMS inclusive
mudou os critérios de infertilidade considerando a diminuição
nas taxas de concentração de espermatozoides observada
nestas gerações contemporâneas.
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Assim segundo a OMS, a partir de 2010 um homem fértil deve possuir os seguintes critérios em um
ejaculado obtido por masturbação após 72h de abstinência sexual:
Volume: maior que 1.5 mL de sêmen
Concentração: > 15 milhões/mL de espermatozoides
Motilidade: adequada segundo critérios visuais
Vitalidade: > 58% dos espermatozoides vivos
Morfologia: espermatozoides com cabeça de formato oval, parte intermediária (pescoço) e cauda
perfeitas (pelo menos 4%)
Células redondas (%) - presença de leucócitos que indica inflamação (< inferior a 1 milhão/mL)

Muitos fatores ambientais podem contribuir para a infertilidade masculina incluindo:
(1) Estresse de temperatura: as espermatogônias são sensíveis a temperaturas elevadas, por este

motivo ficam em estruturas fora da cavidade abdominal (testículos) que possui temperatura média
de 35oC. Temperaturas aproximadas de 37oC que encontramos no interior do corpo, podem matar
estas células tornando. Por isto que o criptorquidismo (testículo permanece no interior da cavidade
abdominal e eleva a temperatura do órgão o) ou a varicocele (dilatação anormal das veias ao redor
do testículo, formando varizes homem infértil podem causar infertilidade.

(2) Estresse oxidativo: a elevação nas concentrações de moléculas denominadas espécies reativas de
oxigênio (EROs) também pode caudar lesões na membrana dos espermatozoides dificuldade a sua
capacidade reprodutiva. Também podem atuar baixando a concentração dos espermatozoides e a
qualidade do sêmen.



UM ESPERMOGRAMA ALTERADO PODE INDICAR
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HIPERPLASIA E CÂNCER DE PRÓSTATA

Segundo o INPA, no Brasil, o câncer de próstata é o segundo mais prevalente entre os
homens, perdendo apenas para o câncer de pele não-melanoma. Este é um câncer cujo o
risco aumenta com a idade, e portanto associado ao envelhecimento. Ao contrário do
câncer de mama, exames preventivos de câncer de próstata para toda a população
masculina não são preconizados. Geralmente eles devem ser feitos em caso que o homem
com 50 anos ou mais que possua familiares que já tiveram câncer de próstata.
Em alguns casos o câncer de próstata pode crescer muito rapidamente. Entretanto na
grande maioria das vezes o crescimento deste tipo de câncer é lento e leva até 15 anos
para atingir 1 cm3. Segundo o INCA são estimados um total de 61.200 no Brasil, para o ano
de 2016. O exame de prevenção do câncer de próstata envolve toque retal e quantificação
dos níveis de PSA no sangue. Somente os dois resultados juntos é que são considerados
pelo urologista. Como a próstata envolve parcialmente o canal uretral, uma condição
também bastante frequente no idoso é a hiperplasia da próstata. Esta cresce e acaba
pressionando a uretra dificultando assim a micção.

Hiperplasia da próstata Exame de toque



Um exemplo de fator ambiental, que está sendo muito estudado pois parecer gerar estresse oxidativo e
afetar negativamente a fertilidade dos homens é o uso de telefones celulares. A revisão sistemática
sobre o tema conduzida por Adams e colaboradores (2014) avaliou resultados de 10 estudos com um
total de 1492 amostras. Esta meta-análise observação associação entre exposição ao celular com
redução na motilidade e viabilidade dos espermatozoides. Mesmo que outras pesquisas estejam sendo
feitas sugere-se que homens adultos em idade reprodutiva e que desejem ter filhos não guardem
aparelhos de celular nos bolsos da frente das calças evitando assim a exposição constante a ondas
eletromagnéticas emitidas por este tipo de equipamento.

INFERTILIDADE MASCULINA: estratégias experimentais
para a indução in vitro de produção de espermatozoides

Muitas pesquisas estão sendo
feitas relacionadas com a
infertilidade masculina
incluindo a análise de
processos que possam
permitir que espermatozoides
sejam produzidos em
laboratório (em condições in
vitro).

Uma revisão sobre o tema feita por pesquisadores suecos (Stukenborg et al., 2013) sugeriu
que experimentos onde foram feitas culturas concomitantes com células iPS (células
somáticas induzidas a pluripotência) com células testiculares obtidas por biópsia poderiam
obter células gaméticas potencialmente utilizadas para fertilidade o ovócito em condições
in vitro.
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CAPITULO 5
FECUNDAÇÃO & 1ª SEMANA DA EMBRIOGÊNESE

A fecundação é o “conjunto de eventos relacionados a fusão dos gametas feminino e masculino para
formar um embrião através da primeira divisão mitótica do zigoto” (Bracktett et al., 1972). Em oócitos
humanos fertilizados in vitro, o pró-nucleo é formado cerca de 11 horas após a inseminação pelo
espermatozoide (Edwards, 1972). O evento da fecundação geralmente ocorre na ampola da tuba uterina.

A embriogênese inicia a partir do momento da fecundação do óvulo pelo espermatozóide. A fecundação
também é um evento complexo e ainda muito estudado. A partir as evidências científicas levantadas, os
seguintes eventos podem ser observados na grande maioria dos mamíferos e no ser humano:
1) Capacitação
2) Reação acrossômica 
3) Fusão com a membrana plasmática 
4) Reação de zona (acontecimentos pós-fusão da membrana) 
5) Finalização da meiose 
6) Fusão dos prónúcleos masculino e feminino 

5.1 Capacitação

Ao contrário do que possa ser pensado, o trato reprodutivo da fêmea, em especial a vagina, tem um papel
muito dinâmico no processo de fecundação. Isto porque os espermatozóides quando são recém-
ejaculados dentro deste órgão, ainda não são capazes de fecundar o óvulo (ovócito). Para que eles se
tornem potencialmente espermatozóides fecundadores, eles irão ter que passar por um alterações
conhecidas no seu conjunto como capacitação.

Como foi visto no sistema reprodutivo masculino, os espematozóides são banhados por substâncias
nutritivas e protetoras (anticorpos) produzidas pelas glândulas acessórias. Muitas destas substâncias
formam um complexo de glicoproteínas que envolve os espermatozóides e impede-o de fecundar. Assim
no momento da ejaculação os espermatozoides não são capazes de reconhecer e interagir com o ovócito.
Por isto, a primeira reação que ocorrerá no trato vaginal com o esperma é a coagulação do mesmo, que
separa ás células do plasma seminal. Como o esperma tem pH básico e a vagina pH ácido, ocorre uma
reação química que produz um meio com sal e água. Enquanto os espermatozoides começam a migrar em
direção ao útero a capacitação propriamente dita começa a acontecer. Isto implica nada “degradação
destas moléculas” tornando-o espermatozóide apto à fecundar.
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Por exemplo, são retirados da
superfície da membrana lipídios como
o colesterol e o desmosterol. A
retirada destas moléculas deixa a
membrana mais fluida e com maior
permeabilidade aos íons cálcio.
Ocorre também aumento da molécula
adenosina monofosfato cíclico e de
outras substâncias que induzem um
estado de hiperativação dos
espermatozoides. Mudanças no pH e
temperatura também estão
relacionadas com a capacitação dos
espermatozoides. Ao contrário da
vagina no útero e nas tubas o pH é
básico via produção de um muco rico
em carbonato de cálcio.

ASSOCIAÇÃO ENTRE MUDANÇA DE pH E 
CAPACITAÇÃO



Os mecanismos moleculares deste processo ainda não são bem conhecidos. Entretanto, podemos
mimetizar a capacitação in vitro, utilizando solução salina. No ser humano, o fenômeno de capacitação
ocorre em 6-7 horas após o espermatozóide estar no trato feminino. Durante o período de capacitação o
espermatozóide está movendo-se em direção as tubas uterinas atraído pelo óvulo. Além dos movimentos
flagelares, os espermatozóides são auxiliados por ondas de contração muscular da vagina, causadas em
parte pela excitação sexual e pela estimulação a movimentação feita por prostaglandinas, uma substância
que está presente no esperma.

Evidências sugerem que na medida em que os espermatozoides vão migrando e se capacitando eles se
agrupam no inicio da formação da tuba sendo nesta região hiperativados. A hiperativação auxilia o
motilidade e o “ataque do óvocito” por uma grande quantidade de espermatozoides.
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5.2  Passagem através da corona radiata e ligação com a zona pelúcida

Acredita-se que as células da corona radiata secretem substâncias quimioatrativas que facilitam a
localização do ovócito pelos espermatozoides. Esta sugestão provem de estudos de fecundação de
espécies aquáticas, no qual o óvulo produz substâncias que atraem os espermatozoides da espécie e
facilitam assim a fecundação externa. Os espermatozoides fazem pressão contra estas células até que um
deles consegue entrar em contato com a zona pelúcida que envolve o óvocito. Esta ligação ocorre via o
receptor ZP3, sendo mediada pela enzima galactosil-transferase presente na membrana do
espermatozoide. Quando um espermatozoide estabelece esta ligação nenhum outro espermatozoide
consegue fazer o mesmo. A ligação com o receptor ZP3 ou Z3 induz a reação acrossômica. A ZP3 também
atua como uma barreira inter-específica evitando que óvulos de uma espécie sejam fertilizados por
espermatozoides de outras espécies.

5.3 Reação Acrossômica

Nesta reação o conteúdo do acrossomo é liberado. O conteúdo do interior do acrossomo é diverso
incluindo antígenos de superfície e numerosas enzimas digestivas que são responsáveis pela penetração
através da camada externa do óvulo, permitindo a fertilização. Esta reação é mediada pelo aumento nas
concentrações do cálcio no interior do espermatozoide.

5.4 Fusão das membranas plasmáticas

A membrana plasmática do ovócito possui muitas microvilosidades. Quando o espermatozoide chega até
ela estas microvilosidades se alongam formando uma estrutura chamada cone de fertilização. Neste local
começa a fusão das membranas do espermatozoide e do óvulo. Um grupo de proteínas conhecidas como
fertilinas são responsáveis pela união das membranas dos gametas. A união das membranas marca
praticamente o término da fecundação. O contato das duas membranas induz uma despolarização. Este
bloqueio a poliespermia tem duração curta (~1 minuto) e assim precisará ocorrer outro bloqueio
adicional.



PRINCIPAIS ETAPAS DA FECUNDAÇÃO DO OVÓCITO 
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5.5 Reação cortical

Logo após a fecundação ocorre a chamada reação cortical dentro do citoplasma do ovócito. Esta
ocorre porque logo após a membrana plasmática que delimita o ovócito existe uma grande
concentração de grânulos corticais (polissacarídeos) existindo também no local muitas enzimas
hidrolíticas. Quando ocorre o contato entre o espermatozoide e o ovócito as vesículas se fundem com a
membrana e liberam os polissacarídeos para o espaço perivitelinico. Em consequência estes grânulos
se hidratam formando uma barreira que impede que outros espermatozoides consigam se fundir a
membrana. Além disto as enzimas removem a galactose da proteína ZP3 impedindo que ela se ligue a
outros espermatozoides. Portanto a reação cortical é uma reação que evita a poliespermia. Este
mecanismo também é mediado pelos íons de cálcio.

5.6 Finalização da meiose e fusão
dos pró-núcleos masculino e
feminino

Após todos estes eventos a entrada do
conteúdo do núcleo do espermatozoide
para dentro do ovócito desencadeia a
finalização da meiose pelo ovócito. Em
consequência o segundo corpúsculo
polar é formado e liberado ficando preso
no espaço perivitelníco e os dois
prónucleos enquanto migram, um ao
encontro do outro vão produzindo toda
a maquinaria para realizarem a primeira
mitose. Quando eles se encontram,
praticamente já entram na metáfase da
mitose, os cromossomos se alinham e a
anáfase e primeira telófase ocorrem
rapidamente. Neste momento ocorre a
formação do zigoto.
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A REAÇÃO CORTICAL É UMA BARREIRA CONTRA A POLIESPERMIA

5.7 Ativação do Zigoto

Muitas espécies de animais
possuem um reservatório de RNAs
e outras proteínas que ajudam a
desencadear o desenvolvimento
inicial do embrião. Entretanto, isto
praticamente não ocorre com o
embrião humano.

MICROFOTOGRAFIA DOS
PRÓNUCLEOS SE FUNDINDO

5.6 Clivagem
Logo após a ativação do zigoto, começa um período de intensa
divisão celular sem que haja aumento no tamanho do embrião. Ou
seja as células produzidas vão ficando cada vez menores. Este
momento é conhecido como clivagem. Quando existem de 4 a 8
células o genoma do zigoto agora se encontra muito ativo e todos
os produtos são produzidos a partir do seu material genético. Estas
células são observadas 40-50 h após a fecundação. As células em
divisão ainda estão circundadas pela zona pelúcida e o embrião vai
sendo passivamente empurrado por movimentos peristálticos da
tuba e pelo muco em direção ao útero. Quando o embrião possui
entre 8 a 32 células ocorre um fenômeno conhecido como
compactação.

Existem evidências que o genoma do zigoto é ativo, ou seja produz transcritos (RNAs) quando ele ainda é 
apenas uma ou duas células. É claro que esta atividade fica mais intensa a partir do momento em que a 
clivagem avança.

Este fenômeno é marcado pela produção de junções celulares que deixam as células mais associadas
permitindo uma maior interação entre as mesmas. As células passam a ser conhecidas como
blastômeros. Nesta fase o embrião também é chamado de mórula porque ele lembra uma amora.
Logo a seguir os blastômeros passam a secretar líquido que se acumula no interior do embrião formando
uma estrutura conhecida como blastocisto. O blastocisto é formado por um única camada de célula
(trofoblasto), no interior existe liquido em uma cavidade denominada blastocele existindo também um
aglomerado de células denominadas massa celular interna. É com este formato que o embrião chega ao
útero e se prepara para a implantação.

CLIVAGEM E FORMAÇÃO DO BLASTOCISTO
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5.7 Implantação do Embrião

No final da 1ª semana e inicio da 2ª a implantação do embrião no útero materno se inicia. Este
fenômeno também é bastante complexo. Por volta do 5º dia a zona pelúcida se degenera e o embrião
chega ao útero. As principais etapas baseadas da implantação baseadas no esquema abaixo são
comentadas a seguir.

PRINCIPAIS EVENTOS DA 1ª SEMANA DE DESENVOLVIMENTO EMBRONÁRIO

Fase de adesão: para que a implantação ocorra o endométrio precisa estar devidamente preparado e
receptivo. A receptividade endometrial a implantação é modulada pela ação de hormônios estradiol
(uma forma ativa do estrogênio) e a progesterona. Existem também outras substâncias que serão vitais
para o processo de implantação como a interleucina 1 beta (IL-1beta), fator de ativação de plaquetas
(PAF), fator de crescimento insulínico (IGF), fator de necrose tumoral (TNF ). Estes fatores participam
de um processo denominado “sinalização celular” que é a comunicação química entre o embrião e o
endométrio uterino a fim de que ocorra a implantação.



Fase de penetração do embrião – nesta fase as células do trofoblastos passam a ser denominadas de
sinciciotrofoblasto e citototrofoblasto. As células do sinciciotrofoblasto serão aquelas localizadas acima
da massa celular interna e que se aderiram ao endométrio. As demais células trofoblásticas que delimitam
o restante do embrião são denominadas de citotrofoblasto. As células do sinciciotrofoblasto começam a
se dividir rapidamente e formam uma massa polinucleada sem membrana celular que as separem. Esta
massa produz substâncias, principalmente enzimas que degradam a matriz celular que une as células do
endométrio. Nestes espaços as células do sinciciotrofoblastos penetram o endométrio. Assim dizemos que
o sinciciotrofoblasto inicial é um tecido altamente invasivo. A produção de moléculas como a interleucina-
2 impede que a mãe reconheça o embrião como um elemento estranho ao corpo (antígeno) atacando e
destruindo através do seu sistema imune. Ou seja, impede que ocorra uma reação imunológica contra o
embrião. Os tecidos maternos erodidos servirão para nutrir o embrião nesta fase.

Nesta fase, as células do sinciciotrofoblasto passam a secretar enzimas como a colagenase, e outras
proteínas como o ativador do plasminogênio. Estas moléculas atuam na degradação de células
endometriais em uma reação conhecida como reação da decídua. As células degradadas abrem espaço
para a expansão do sinciotrofoblasto para o interior do endométrio e também fornecem elementos
nutritivos usados pelo embrião.

PROBLEMAS CLINICOS RELACIONADOS A IMPLANTAÇÃO DO EMBRIÃO

Por algum problema o embrião pode tentar se implantar em outros locais do corpo da mulher
(tubas, alças intestinais, etc) e esta condição é conhecida como gravidez ectópica. Geralmente
é preciso fazer um procedimento cirúrgico e retirar o embrião pois este tipo de gravidez põe
em risco a vida materna.

Outro problema relacionado a implantação é a ocorrência de implantação muito próximo do
colo uterino o que caracteriza a placenta prévia. Ou quando o sinciciotrofoblasto invade o
tecido do miométrio ocasionando a placenta acreta.
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Além destes compostos a implantação acontecerá pela presença de moléculas denominadas integrinas. As
integrinas estão presentes tanto na membrana celular das células do embrião quanto na membrana celular
das células endometriais e ligam-se entre si. Além disto as integrinas das células do trofoblasto ligam-se a
substâncias com o colágeno, lamininina, fibronectina, e proteoglicanas presentes nas células endometriais.
sugere que apesar das células do trofoblastos serem cito-anatomicamente idênticAnatomicamente o
embrião se implantará no endométrio através do seu pólo animal. Esta observação as pode ser que
funcionalmente as mesmas sejam diferenciadas existindo produção de moléculas que fazem com que as
células do trofoblasto localizadas acima da massa celular interna sejam as responsáveis pela implantação.



5.8 Os Genes do Desenvolvimento

Como falamos antes, um embrião humano praticamente inicia já com duas células. Neste momento o
genoma do embrião começa a produzir genes que irão desencadear a programação genética da
embriogênese. Muitos estudos foram realizados a fim de se compreender como ocorre esta programação
genética do desenvolvimento, e que tipos de genes estão associados a ela.

A partir de muitas pesquisas realizadas em modelos experimentais, e posteriormente em embriões
humanos produzidos via fertilização in vitro foi possível identificar alguns genes importantes nos estágios
iniciais do desenvolvimento. No ovo ou zigoto recém formato a cromatina do embrião ainda existem alguns
mRNAs maternos como é o caso do produzido pelo gene MYS2. Entretanto, este mRNA se torna instável e
quando o embrião possui duas células ele já não existe mais. Por outro lado, o gene CPEB que estava
inativado no ovócito passa a ser imediatamente ativado no zigoto ocorrendo também a ativação de genes
como o SWI, SNF e ISWI que estão associados a remodelação da cromatina do embrião. Esta remodelação
ocorre porque grande parte do genoma dos gametas estava silenciada por mecanismos epigenéticos (ex.
metilação) e não podia funcionar.

OS GENES DO EMBRIÃO SÃO QUASE QUE IMEDIATAMENTE ATIVADOS 
APÓS A FECUNDAÇÃO
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Posteriormente muitos genes serão ativados e inativados conforme o embrião vá necessitando dos seus
produtos e vá ocorrendo o desenvolvimento e amadurecimento dos diferentes tecidos, órgãos e sistemas
corporais. Hoje dentro da genética do desenvolvimento os genes que fazem parte da diferenciação
corporal dos animais podem ser divididos em três grandes categorias: (1) genes maternos, que são
aqueles no qual a mãe passa para o embrião mRNAs que tem como função inicial o desencadeamento da
embriogênese. Genes maternos praticamente não existem ou não são relevantes para o desenvolvimento
do ser humano, entretanto, em outros animais, como a mosca-das-frutas Drosophila melanogaster eles
são de fundamental importância. (2) os genes de segmentação são aqueles que conferem a identidade
dos principais segmentos corporais: cabeça, tórax, abdomem e membros. Por exemplo, na Drosophila o
abdome é separado do tórax, no ser humano é fundido. Já o ser humano tem 4 membros (2 braços e 2
pernas) e a mosca tem seis membros (seis patas)! (3) Genes homeóticos: estes são os genes que
fornecem a identidade de cada órgão, seu formato e localização. Quem descobriu a existência destes
genes do desenvolvimento a partir de estudos em Drosophila foi a pesquisadora alemão Crisitine
Nüsllein-Vollhard e por este feito ela ganhou o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia de 1995. Ela
identificou estes genes a partir de estuds em moscas mutantes, como a Bitórax que possui dois tórax ao
invés de apenas um. Os estudos desta pesquisadora foram fundamentais para a identificação de mal-
formações humanas associadas ao desenvolvimento embrionário, que antes não eram compreendidas.
Por este motivo, é importante vocês aprenderem um pouco sobre os genes do desenvolvimento na
disciplina de embriologia

Dra. NÜSLLEIN-VOLHARD E OS GENES HOMEÓTICOS
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A partir de pesquisas genômicas foi possível estimar que cerca de 70% dos genes da Drosophila são
homólogos aos genes humanos. Além disto foi feita uma identificação entre genes que atuam no
desenvolvimento de partes específicas do corpo da mosca e do corpo do ser humano. Os esquemas a
seguir mostrados ilustram esta afirmativa.



MAPEAMENTO DOS GENES DA DROSOPHILA POSSIBILITARAM
A IDENTIFICAÇÃO DE GENES RELACIONADOS 

AO DESENVOLVIMENTO HUMANO
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Vejamos a seguir um exemplo de mal-formações que ocorrem em famílias humanas e que estão
relacionadas a mutações em genes homeóticos. Este é o caso de sinpolidactilia que é uma formação que
ocorre nas mãos das pessoas em consequência de mutações nos genes HOX. Conforme o local da
mutação ou do tipo de gene HOX podemos ter um tipo diferenciado de fenótipo com alterações
principalmente na indução da apoptose que leva a formação dos dedos. Assim, existem pessoas com
dedos fundidos, ou com apenas três dedos, etc. Também pode ter indivíduos com polidactilia, ou seja
que possuem seis dedos, ao invés de cinco. Outros genes também podem levar a malformações nas
mãos. Este é o caso dos genes BDA.

MUTAÇÕES EM GENES HOMEÓTICO CAUSAM MAL FORMAÇÕES NAS MÃOS



CAPITULO 6
2ª SEMANA & ANEXOS EMBRIONÁRIOS

A segunda semana do desenvolvimento embrionário marca o final da implantação embrionária e a
formação das principais cavidades embrionárias que serão importantes para a morfogênese e
manutenção do embrião no útero materno. Adicionalmente, neste período ocorre o inicio da formação
dos anexos embrionários: saco gestacional, placenta e cordão umbilical. É a partir da segunda semana
embrionário que os destinos das células e tecidos começam a ser moldados. Na segunda semana também
serão formadas cavidades importantes para a diferenciação do embrião.

No inicio da 2ª semana o embrião estão iniciando a sua fase de implantação e o trofoblasto, que é aquela
camada que delimita o blastocisto dá origem a dois tipos células que formam o sinciciotrofoblasto e o
citotrofoblasto. Estas células estarão relacionada a formação da placenta, cordão umbilical e saco
gestacional. O conjunto destas estruturas é conhecido como anexos embrionários. Ja massa celular
interna se dividirá em duas camadas: o epiblasto e o hipoblasto. Estas camadas estarão inicialmente
relacionadas a formação de cavidades embrionárias que ocorre na segunda semana do desenvolvimento
embrionário. Posteriormente também participarão da formação do embrião. A cavidade interna
(blastocele) passa a ser conhecida como saco vitelinico primitivo .

6.1 Destino geral das células do blastocisto

2ª SEMANA DA EMBRIOGÊNESE EM RELAÇÃO AO CICLO FEMININO

6º dia 7º dia
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O sinciciotrofoblasto é composto pelas células do trofoblasto que se localizam acima da massa celular
interna. Como foi comentado no capitulo anterior, estas células produzem moléculas que têm a
capacidade de erodir o tecido endometrial materno. Além disto tais células possuem uma alta taxa
mitótica que produz células que invadem o endométrio. Assim as células do sinciotrofoblasto são
responsáveis pela formação da parte fetal da placenta.

A massa celular interna também se divide em duas camadas, formando o hipoblasto que é uma camada
que se delimita com a blastocele e o epiblasto que é uma camada superior próxima do
sinciciotrofoblasto. O epiblasto é formado pelas células que estão localizadas próximas ao
sinciciotrofoblasto denominadas amioblastos. O epiblasto formado passa a secretar um liquido que
forma uma cavidade chamada cavidade amniótica. Esta cavidade tem como principal objetivo garantir
espaço para formação posterior do tubo neural que dará origem ao sistema nervoso do embrião e e
outras estruturas que ocorrerá durante a terceira semana embrionária. Neste momento o embrião é
chamado disco embrionário bilaminar. Como pode ser observado no esquema abaixo, neste momento
o embrião já penetrou completamente o endométrio materno e o local da implantação está ocluído com
um tampão de fibrina.

6.2 Formação das cavidades embrionárias
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Com o término da implantação embrionária, o tecido endometrial começa a cicatrizar e o
sinciotrofoblasto continua crescendo intensamente, a ponto de não mais ocorrer separação entre as
células (citocinese), mas só divisão nuclear (cariocinese). O sinciciotrofoblasto forma uma estrutura que
possui uma imensa massa citoplasmática que envolve todo embrião. O sinciotrofoblasto originará a
parte fetal da placenta. Na medida que o sinciotrofoblasto se expande ele vai erodindo capilares
sanguíneos maternos e o sangue vai ficando embolsado em lacunas.



O hipoblasto também começa a se dividir intensamente formando uma nova camada paralela ao
citotrofoblasto (rosa). Esta camada constituída de células achatadas é denominada membrana
exocelômica ou membrana de Heuser (amarelo) e a cavidade no seu interior passa a se chamar de
saco vitelínico primitivo.

Um maior número de capilares maternos dilatados e congestionados, denominados sinusóides são
rompidos e o sangue materno extravasa para dentro da rede lacunar. Este processo levará ao
estabelecimento da circulação útero-placentária.

No 9º e 10º dias ocorre deposição de liquido entre o
citotrofoblasto e o saco vitelínico que fica mais
afastado. Entre o 11º e o 12º dia as lacunas com sangue
materno embolsado se tornam cada vez maiores
formando uma rede lacunar. Um maior número de
capilares maternos que rodeiam o sinciciotrofoblasto
são rompidos e o sangue materno extravasa para dentro
da rede lacunar.
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Concomitante a estes eventos, começam a aparecer células estreladas que se localizam entre o
citotrofoblasto e a membrana exocelômica. Estas células que acredita-se serem oriundas do epiblasto
começam a se proliferar rapidamente formando uma múltipla camada células conhecidas como
mesoderma extra-embrionário.

6.3 Formação da cavidade coriônica e do saco vitelínico secundário
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Logo depois que o mesoderma extracelular é formado a maior parte das suas células morre por
apoptose formando uma cavidade entre o citotrofoblasto e o saco vitelínico primitivo. Uma parte das
células que formam o saco vitelínico primitivo separa-se ocorrendo a formação do saco vitelínico
secundário. Por outro lado, o citotrofoblasto e uma camada do mesoderma extra-embrionário se
fundem e a cavidade que eles delimitam passa a se chamar cavidade coriônica ou cavidade celômica.

As células que separaram-se ficam junto com as células do mesoderma extraembrionário. O saco
vitelínico secundário fica preso as camadas do mesoderma extraembrionário e Citotrofoblasto pelo
pedúnculo embrionário que irá formar o cordão umbilical.

6.4 Formação do pedúnculo embrionário



No final da 2ª semana de desenvolvimento embrionário as estruturas formadas darão origem a partes
importantes para o desenvolvimento embrionário. As camadas do citotrofoblasto, mesoderma extra-
embrionário e o endométrio dão origem a bolsa gestacional que se encherá de liquido e manterá o
embrião ao longo de todo o seu desenvolvimento. O pedúnculo embrionário originará o cordão umbilical
e o sinciciotrofoblasto originará a parte fetal da placenta, enquanto que o tecido endometrial irá dar
origem a parte materna da placenta.
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6.4 Formação da placenta

O embrião, para se desenvolver precisara de um suporte nutricional e de trocas de gases, compostos e
resíduos com o organismo da mãe. Estas funções vão ser desempenhadas basicamente por um órgão
temporário denominado placenta. A placenta é constituída de dois componentes: uma porção fetal
formada por tecidos do embrião (saco coriônico) e outra materna formada pelo endométrio. Essa
característica faz com que a placenta seja um órgão feto materno. Assim sabemos que este órgão possui
as seguintes funções: proteção, nutrição, respiração, excreção e produção de hormônios. Após o parto a
placenta é logo expelida do útero

A placenta é constitui a reserva fetal de energia sob a forma de glicogênio até o 3º mês de vida
intrauterina. A partir deste período o feto já desenvolveu um fígado funcional que passa a realizar esta
função. A parte materna da placenta também é chamada decídua que é considerada camada funcional
do endométrio onde está sendo desenvolvido o embrião. Caso não ocorra fecundação, como já foi
anteriormente comentado o endométrio da mulher descama. Ao contrário uma vez que haja a
fecundação a ação de hormônios (principalmente progesterona) fará com que ocorram alterações
histo-funcionais importantes no endométrio que são conhecidas como reação da decídua. Inicialmente,
as células endometriais erodidas, que possuem grande reserva de glicogênio e lipídios irão ser
responsáveis pela nutrição do feto. Elas também vão regular até onde ocorrerá a invasão do tecido
embrionário (sinciciotrofoblasto) para o interior do útero.

Principais regiões da decídua (endométrio gravítico) : 1ª)
Decídua basal – é aquela que fica bem na frente do embrião
implantado e que dará origem a parte materna da placenta;
2ª) Decídua capsular- é aquela região do endométrio que
fica na parte oposta (pólo vegetativo) do embrião e que
cicatriza e fecha o embrião dentro do endométrio; 3ª )
Decídua parietal- é o restante do endométrio que envolve o
embrião. Em uma gravidez precoce estas três regiões podem
ser reconhecidas através de um exame de ultra-sonografia.
A formação da placenta ocorre em dois períodos bem
definidos: o primeiro é o período pré-viloso que acontece
entre o 6º e 13º dia de desenvolvimento embrionário.

A DECÍDUA É ELIMINADA
DURANTE O PARTO



Ou seja, ocorre na segunda semana de desenvolvimento embrionário. O segundo período, o período
viloso começa a se desenvolver a partir da 3ª semana de desenvolvimento embrionário e vai até o
término da gestação.
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Período Pré-Viloso

Como dizemos anteriormente, logo após a implantação do blastocisto o trofoblasto se diferencia em duas
camadas: citotrofoblasto (que delimita o embrião) e sinciciotrofoblasto que se localiza acima da massa
celular interna do embrião (pólo animal) e que irá invadir o tecido endometrial. As células do
sinciciotrofoblasto começam a se multiplicar com uma rapidez enorme a ponto de não realizarem mais
citocinese (separação das células filhas em células individuais) apenas realizando cariocinese (divisão dos
núcleos). Esta divisão muito rápida produz uma massa citoplasmática multinucleada que a medida que
avança vai degradando a matriz extracelular do endométrio e matando algumas células. A degradação
destas estruturas servirá como produção de nutrientes para o embrião que está em pleno
desenvolvimento. Esta estrutura é conhecida como sincício. Entre o 9º e o 13º dia começam a surgir
lacunas (espaços sem massa citoplasmática) dentro do sincício que são separadas por membranas
(trabéculas). Ao mesmo tempo que estas lacunas surgem o sincício começa a erodir (destruir) os capilares
sanguíneos presentes no endométrio.
Entre o 11º e 12º dia a erosão destes vasos faz com que o sangue da mãe entre para o meio das lacunas

que foram formadas no sincício. Estas lacunas são chamadas de lacunas trofoblásticas.
Este processo vai continuar até a 4ª semana quando o embrião já começa a produzir sangue e as trocas

entre o sangue materno e fetal começam a acontecer.

Período Viloso

Estas lacunas formam vilosidades terciárias que são a estrutura principal da placenta. Quando uma
mulher grávida não tem um ciclo menstrual regular o que torna difícil estimar a idade do feto, através de
exame de ultra-sonografia pode ser medido o saco gestacional (córion ou saco coriônico) para avaliar a
idade do embrião. Quando o embrião tem cerca de 31 dias este saco mede de 2-3mm. A placenta vai
aumentado de tamanho na medida em que ocorre o crescimento do feto. Quando completamente
desenvolvida cobre 15 a 30% da decídua.

FORMAÇÃO DAS VILOSIDADES VILOSIDADES



PATOLOGIAS ASSOCIADAS A PLACENTA

Existem diversas patologias que estão associadas a placenta. Algumas delas são
comentadas a seguir.

PLACENTITES : TOXOPLASMOSE FETAL

A toxoplasmose congênita é uma doença infecciosa que resulta da transferência
transplacentária do Toxoplasma gondii para o concepto. Esta transferência é consequência
de uma infecção primária da mãe durante a gestação ou devido a reagudização de uma
infecção prévia em mães imunodeprimidas. Principais fatores de risco: mãe com história de
contato com locais contaminados com fezes de gatos, ingestão de leite não pasteurizado,
carne mal cozinha, etc.

CONSEQUÊNCIAS CLÍNICAS 

CORIOANGIOMA

É um tumor geralmente benigno que cresce
na placenta “disputando” com o feto pelo
suprimento sanguíneo. O diagnóstico pode
ser feito por ultrassonografia morfológica no
2º trimestre da gravidez. A fetoscopia
com laser, que coagula os vasos que
alimentam o tumor, pode fazer o seu
crescimento cessar, poupando o bebê.

DESLOCAMENTO DA PLACENTA

Descolamento da placenta ocorre geralmente
no 3º trimestre de gestação. Entretanto, pode
acontecer a qualquer momento após a 20ª
semana de gravidez. Principais fatores de risco
mais comuns: tabagismo, hipertensão, idade
materna > 40 anos
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Outra questão relevante a ser comentada, e que envolve a placenta é o nascimento de gêmeos
homozigóticos e dizigóticos. Gêmeos idênticos ou homozigóticos, são aqueles que foram formados a
partir de uma subdivisão da massa celular interna que gera dois embriões geneticamente iguais (e
portanto do mesmo sexo) que compartilham uma única placenta. Gêmeos fraternos ou dizigóticos, na
realidade são dois “irmãos” gerados em decorrência de uma dupla ovulação e fecundação. Neste caso,
cada irmão terá a sua placenta, e eles podem ser do mesmo sexo ou de sexo diferente.
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6.5 Formação do Saco Gestacional

Na gravidez, quando o médico analisa o útero via
ultrassonografia, a primeira coisa que será observável é o
saco gestacional. Esta estrutura derivada a partir da
composição de membranas formadas pelo mesoderma
extraembrionário, citotrofoblasto e endométrio aparece
quando os níveis do hormônio beta HCG são de
aproximadamente3 mI no sangue ou quando a mulher está
entre a 4 a 5 semana de gravidez.

Composição química: eletrólitos, proteínas, aminoácidos,
substâncias nitrogenadas, lipídeos, carboidratos, vitaminas,
hormônios e células esfoliadas.



Células do mesoderma do mesoderma extraembrionário dão origem ao âmnio camada mais interna
onde o feto fica flutuando no líquido amniótico.

Funções: proteção contra choques mecânicos, desidratação, manutenção da temperatura, permite o
crescimento externo simétrico do embrião, permite o movimento fetal, é uma barreira contra infecções,
permite o desenvolvimento normal dos pulmões, impede a aderência do embrião ao âmnio
(membrana). O líquido amniótico normalmente é engolido pelo feto e absorvido pelo trato
gastrointestinal
Alterações associadas: 
Polidrâmnio – volume maior que 2000 mL causado pela incapacidade do feto engolir ou absorver o 
líquido amniótico. Oligodrâmnio – volume menor que 400 mL, geralmente resultado da insuficiência 
placentária  com fluxo placentário diminuído
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SACO GESTACIONAL EM DIFERENTES FASES DA EMBRIOGÊNESE



AMNIOCENTÉSE

Análise do líquido amniótico.
Procedimento: colhe-se amostra através da introdução de uma agulha oca pela parede
abdominal anterior da mãe perfurando o córion e o âmnio. Este procedimento pode ser
realizado a partir da 13ª semana de gestação, embora o período mais comum seja entre as
15 e 20 semanas.
Exames: dosagem de afafetoproteínas e obtenção de células para análises de distúrbios
genéticos
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6.7  Formação do Cordão umbilical

Elemento de ligação entre a placenta e o feto. Forma-se completamente na 5ª semana de
desenvolvimento embrionário Possui diâmetro mais estreito que o pedúnculo e cresce rapidamente em
comprimento. O cordão umbilical é formado a partir de células do mesoderma extra-embrionário que
origina inicialmente uma estrutura chamada de pedúnculo embrionário que liga o embrião a placenta
que está em formação. Em termos anatômicos o cordão lumbilical é formado por uma veia que é bem
calibrosa e transporta sangue arterial, nutrientes e outras substâncias da mãe para o bebe.

Possui duas artérias que
transporto gás carbônico e
outros resíduos do bebe para
a mãe. Estes vasos são
envoltos por um tecido
conjuntivo com
características especificas
(tecido conjuntivo mucoide)
denominado geléia de
Wharton. O cordão umbilical
pode chegar a 60 cm de
comprimento.



Logo após o nascimento, o cordão umbilical é cortado, num procedimento indolor. Permanece um
pedaço de 2 a 3 centímetros, conhecido como coto, ainda fica ligado à barriga do recém-nascido. Em
geral a queda do coto ocorre entre 7 a 15 dias após o nascimento.
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PRINCIPAIS VASOS DO CORDÃO UMBILICAL

CAMPLEAMENTO DO CORDÃO UMBILICAL
NA HORA DO PARTO 
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CONCLUINDO, NO INICIO DA 2ª SEMANA DE DESENVOLVIMENTO EMBRIONÁRIO OCORRE 
A FINALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO EMBRIÃO NO ENDOMÉTRIO MATERNO.

(1) Sinciciotrofoblasto da
origem a placenta;

(2) O pedúnculo embrionário
origina o cordão
umbilical;

(3) Início da formação do
saco gestacional;

(4) Formação do epiblasto
que dá origem a cavidade
amniótica;

(5) Ocorre formação do
hipoblasto

Destinos das estruturas da 2ª 
semana



CAPITULO 7
III  a V SEMANA EMBRIONÁRIA

Quando a 3ª semana de desenvolvimento embrionário começa, as células iniciais já tem o seu destino
determinado. O trofoblasto irá originar os anexos embrionários com o auxilio de algumas células da massa
celular internar que formaram o mesoderma-extraembrionário. As demais células formaram duas
camadas, o epiblasto e o hipoblasto que darão origem a todas células e tecidos do embrião. É destas
células que será produzida as três camadas germinativas. É então na 3ª semana de desenvolvimento que
as mesmas se diferenciarão, bem como a partir desta semana os primórdios do sistema nervoso começam
a aparecer no embrião. Este período é conhecido também como gastrulação. Vamos agora comentar
como estes eventos acontecem.

DESTINO CELULAR EMBRIONÁRIO 
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É bom inicialmente lembrar que a 3ª semana de desenvolvimento embrionário corresponde a primeira
semana em que a mulher deveria menstruar, mas por estar grávida ocorre falha na menstruação. Por se
tratar de uma semana crítica para o desenvolvimento, considerando que muitas mulheres não sabem que
estão grávidas, as mesmas podem se expor a fatores de risco que levam a malformações. Por este motivo,
apesar de todas as tecnologias avançadas que permitem a visualização das condições de saúde do
embrião, não é possível anular a ocorrência de mal-formações por causas ambientais. O exemplo mais
consistente desta afirmativa é o impacto da infecção pelo vírus Zicka em mulheres grávidas causando
microcefalia do feto.

3ª SEMANA DE DESENVOLVIMENTO E O CICLO MENSTRUAL

Como foi dito a terceira semana de desenvolvimento embrionário é conhecida como a fase da
gastrulação e envolve a ocorrência dos seguintes fenômenos: (1) formação da linha primitiva; (2)
formação das três camadas germinativas (ectoderme, mesoderme e endoderme) – fase conhecida como
gastrulação; (3) formação da notocorda; (4) formação do tubo neural (neurulação); (5) formação da
crista neural; (6) formação do alantóide; (7) destino embrionário do mesoderma e dos somitos.Podemos
dizer que a terceira semana embrionária é dramática e vital para o desenvolvimento.

7.1 Formação da linha primitiva e do nó primitivo

Como foi comentado anteriormente a cavidade amniótica serve para dar espaço para que uma série de
eventos ocorram nas duas camadas originadas da massa celular interna: o epiblasto e o hipoblasto. É
importante comentar que no final da 2a semana de desenvolvimento embrionário em uma das
extremidades do disco bilaminar, o hipoblasto forma uma estrutura chamada placa pré-cordal que dará
origem a boca do embrião. Exatamente na região central da camada de células que forma o epiblasto
começa ocorrer um espessamento de células conhecido como linha primitiva. A linha primitiva começa a
crescer, primeiro em direção a placa pré-cordal (que passa a se chamar membrana bucofaríngea) e
depois, um pouco mais lentamente, em direção a região que irá formar a membrana cloacal. A linha
primitiva identifica o eixo anteroposterior do embrião e o seu lado direito-esquerdo e é fundamental para
a formação posterior do tubo neural.
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Como foi dito a terceira semana de desenvolvimento embrionário é conhecida como a fase da
gastrulação e envolve a ocorrência dos seguintes fenômenos: (1) formação da linha primitiva; (2)
formação das três camadas germinativas (ectoderme, mesoderme e endoderme) – fase conhecida como
gastrulação; (3) formação da notocorda; (4) formação do tubo neural (neurulação); (5) formação da
crista neural; (6) formação do alantóide; (7) destino embrionário do mesoderma e dos somitos.Podemos
dizer que a terceira semana embrionária é dramática e vital para o desenvolvimento.



FORMAÇÃO DA LINHA PRIMITIVA

A linha primitiva irá definir o eixo antero-posterior e bilateral (lado esquerdo e direito) do embrião
humano.
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Na região central do disco bilaminar, ocorrerá a formação do NÓ PRIMITIVO no meio da Linha Primitiva. O
nó primitivo é uma invaginação que dá origem a uma pequena depressão no centro chamado fosseta
primitiva e ao longo da linha forma-se o sulco primitivo.

7.2 Formação das três camadas germinativas

A partir da linha primitiva algumas células se soltam do epiblasto e proliferaram formando uma múltipla
camada celular entre o epiblasto e o hipoblasto. As células do epiblasto que permaneceram dão origem ao
ectoderma. As células do hipoblasto dão origem ao endoderma. E as células que formaram uma
múlticamada entre o ectoderma e o endoderma formam o mesoderma.



Na região central do disco bilaminar, ocorrerá a formação do nó primitivo no meio da Linha Primitiva. O
nó primitivo é uma invaginação que dá origem a uma pequena depressão no centro chamado fosseta
primitiva e ao longo da linha forma-se o sulco primitivo. Como foi dito antes, a partir da formação das
três camadas germinativas todas as células e tecidos que fazem parte dos órgãos e sistemas corporais
serão formados. Neste momento o embrião passa a se chamar de disco trilaminar.
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7.3 Formação da notocorda

Células da região central do mesoderma em formação originarão a notocorda. Estrutura similar a uma
vareta, de origem mesodérmica. Contem uma matriz gelatinosa envolva por um tecido conjuntivo
fibroso. A notocorda defini espacialmente o eixo do embrião que já havia sido determinado quando
apareceu a linha primitiva. A notocorda forma uma base para a formação do esqueleto axial. É o local
onde ficarão os corpos vertebrais. Além disto a notocorda induz a neurogênese ou neurulação, ou seja a
formação do sistema nervoso do embrião.

Principais etapas da formação da notocorda

(1) Mais ou menos na região central da linha primitiva ocorre a formação de um pequeno amontoado de
células conhecido como nó-primitivo. O nó dá origem a fosseta primitiva, e as células do nó primitivo
começam a migrar pra dentro do mesoderma embrionário (invaginação) formando uma estrutura
conhecida como sulco neural. (2) Paralelo a formação do suco neural células mesenquimais migram do
nó e da fosseta primitivos, formando o processo notocordal. Deste processo surge o canal notocordal
que resce cefálicamente entre o ectoderma e endoderma até o local onde fica a placa precordal que
dará origem a futura boca do embrião.(3) O assoalho do processo notocordal funde-se com o
endoderma intra-embrionário do saco vitelino. (4) Como algumas células das camadas fundidas acabam
se degradando, por um breve período de tempo, surge aberturas entre canal notocordal e saco vitelino.
(5) O assoalho dá então origem a placa notocordal, que se separa do endoderma, se dobra e forma a
notocorda.
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7.4 Destino da camada mesodérmica

Como a notocorda defini o eixo antero-posterior e lateral do embrião, esta estrutura também indica
que partes do mesoderma irá formar os diferentes tecidos e órgãos mesoderma paraxial que se origem
desta camada. O mesoderma mais próximo a notocorda é denominado de e originará blocos densos de
células mesenquimais que são denominados somitos. Os somitos darão origem ao esqueleto axial
formado pela cabeça, pescoço e tronco. Também dará origem a derme e aos músculos.

ESQUEMA GERAL MOSTRANDO A FORMAÇÃO DA NOTOCORDA
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O mesoderma intermediário dará origem as células que formarão o sistema urogenital. Já o mesoderma
lateral dará origem a área cardiogênica e também ao celoma intra-embrionário que forma as principais
cavidades corporais: cavidade pericárdia onde se situa o coração, cavidade pleural onde ficam os
pulmões e cavidade peritoneal onde se localizam os intestinos e outras vísceras.

Os somitos são blocos densos de células mesenquimais, cuja formação cuidadosamente controlada no
espaço e no tempo já que eles originarão a formação correta da da coluna vertebral, dos músculos
esqueléticos do corpo e da organização segmentar do sistema nervoso periférico. Na realidade os
somitos são formados a partir das células do mesoderma paraxial.

Os somitos se formam aos pares, sendo que sua formação começa pela região occipital e continua em
direção caudal. As células dos somitos apresentarão diferenciações estruturais que determinarão sua
função no embrião: Esclerótomo (originará as vértebras e costelas), o Miótomo (músculos) e
Dermátomo (pele). Um total de 42 a 44 somitos são formados. Logo depois da sua formação a parte
interior do somito sofre apoptose (desaparece).

7.5 Formação dos Somitos
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7.6 Destino da Notocorda

Como a notocorda define o eixo anteroposterior e lateral do embrião. Esta estrutura comumente se
deteriora nos vertebrados, entretanto resquícios deste tecido são encontrados no núcleo pulposo dos
discos intervertebrais.
O disco intervertebral padrão é composto de três regiões distintas: um anel externo de espessura da

cartilagem fibrosa chamada de anel fibroso, um material gelatinoso que está próximo do anel fibroso
conhecido como núcleo pulposo e por placas terminais cartilaginosas superiores e inferiores. Estudos
mais recentes têm comprovado que o núcleo pulposo se origina da notocorda ainda que o mecanismo
que leva a esta transformação não seja bem conhecido.

Na revisão recente feita por a Lawson & Harfe (2015) sobre o tema, os autores discutem os dois
modelos que tentam explicar a formação do núcleo pulposo a partir da notocorda baseado em estudos
realizados em roedores. Ambos modelos não são mutuamente exclusivos. No primeiro modelo as
regiões da coluna vertebral onde os discos são formados produziria substâncias atrativas que agregaria
as células da notocorda em um formatode disco dentro da coluna vertebral dando origem ao núcleo
pulposo. Este seria o modelo de atração das células da notocorda. No segundo modelo, sinais de
repulsão oriundos das regioes que estão formando as vertebras da coluna acabariam expulsando as
células da notocorda. Estas ficariam apenas limitdas ao núcleo pulposo interno. Este seria o modelo da
repulsão cellular. Pode ser que ambos modelos realmente ocorram..



7.7 Neurulação

O aparecimento da notocorda imediatamente induz o ectoderma a se espessar e a forma uma estrutura
chamada placa neural, que é formada por células que passam a ser conhecidas como neuroectoderma.
Estas células sofrerão o processo conhecido como neurulação. No caso, a placa neural começa a se
alongar apresentando um formato de chinelo, onde uma das extremidades ficará mais alargada (no local
onde será desenvolvida a cabeça do embrião) e a outra mais afilada. Quando a 3ª semana finaliza as
bordas laterais da placa neural se elevam formando uma estrutura chamada pregas neurais. Por outro
lado, a região central da placa se aprofunda constituindo a goteira neural. Neste momento as placas
neurais se aproximam uma da outra e se fundem formando assim uma estrutura tubular conhecida
como tubo neural. O término da formação do tubo neural ocorre quando as extremidades,
denominadas de neurósporo anterior localizado na região cefálica e neurósporo porterior, localizado
na região caudal se fecham e assim interrompem a comunicação do interior do tubo com a cavidade
amniótica. O fechamento do neurósporo anterior ocorre no 25º dia do desenvolvimento e o do
neurósporo posterior no 27º dia.

ESQUEMA GERAL DA NEUULAÇÃO

No momento do fechamento da formação do
tubo neural algumas células do neuroectoderma
ficam soltas e formam uma estrutura chamada
CRISTA NEURAL. A crista neural dará origem a
uma série de estruturas corporais incluindo:
odontoblastos, células da retina, células de
Schwan, células da glia, meninges, melanócitos,
cretina, gânglios nervosos cranianos, gânglios
espinhais entre outros. Por este motivo, muitos
embriologistas consideram que a crista neural
seria a 4ª camada embrionária.
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Assim no final da 3ª semana embrionária o embrião apresenta uma conformação anatômica
característica.

7.8 Formação do Alantóide

Esta estrutura é um pequeno divertículo em forma de uma salsicha que aparece ao redor do 16º dia. Esta
estrutura se origina por evaginação de células do saco vitelínico que penetram no pedículo do embrião. O
alantóide está relacionado a formação da células sanguíneas que formam o sangue do embrião. O
sangue do embrião começa a ser efetivamente produzido a partir da 5ª semana de desenvolvimento
embrionário. Mais tarde ao longo da embriogênese as células sanguíneas passam a ser produzidas no
fígado, baço, medula óssea e linfonodos. . O Alantóide também irá formar a bexiga do embrião. Detalhes
desta diferenciação serão comentados quando estudarmos a embriologia do sistema urogenital.
Aqui vale destacar que é a partir do alantoide que serão formados os vasos do cordão umbilical (veias e
artéria).
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7.9 Dobramento do Embrião

Na quarta semana o embrião humano que era um disco trilaminar se torna cilíndrico através do seu
dobramento. Os dobramentos, tanto da extremidade cefálica quanto da extremidade caudal ocorrem de
modo simultâneo. Este movimento produz as chamadas dobra cranial e dobra caudal.
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7.10 Primórdios do desenvolvimento do sistema gastrointestinal

A endoderme é a camada embrionária que está diretamente relacionada com a formação das estruturas
do trato gastrointestinal. Como vimos anteriormente, a endoderme cobre a superfície ventral do embrião
formando o teto do saco vitelínico. Em consequência do dobramento do embrião uma parte do saco
vitelínico que é delimitado pelo endoderma acaba sendo incorporado para dentro da estrutura cilíndrica
que está sendo formada. A parte anterior do endoderma (próxima a região cefálica) dá origem ao
intestino anterior e a parte posterior ao intestino posterior. Ambas partes se comunicam via intestino
médio.

Ambas partes se comunicam via
intestino médio. Este por sua vez
mantem ainda uma comunicação
como saco vitelínico através do ducto
vitelínico, que posteriormente será
perdida. Na 4ª semana a membrana
bucofaringea formada na região da
placa cordal, se rompe e passa se
comunicar com o intestino primitivo.
Esta comunicação originará no futuro a
boca que se conecta ao esôfago. Uma
comunicação entre a membrana
cloacal e o intestino posterior se
estabelece para a formação futura do
ânus.
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Com o dobramento do embrião, parte do alantoide é incorporada ao corpo do embrião formando a
cloaca. Nos seres humanos o saco vitelínico que tem função nutritiva no inicio do desenvolvimento vai
se tornando cada vez mas vestigial.



7.11 Principais Acontecimentos na 4ª Semana

Depois que ocorre o dobramento o pedúnculo
embrionário que dá origem ao cordão umbilical fica preso
a superfície ventral do embrião.

As pregas cefálicas dão origem a estruturas denominadas
arcos que irão formar regiões importantes da cabeça e
pescoço.
Os primórdios do coração, do fígado e da coluna vertebral

começam a se diferenciar.

A partir da 4ª semana as pregas cefálicas dão origem a estruturas denominadas arcos que irão formar
regiões importantes da cabeça e pescoço. Neste momento, o embrião mede de 3 a 5 mm. Por volta do
24º dia aparece o arco mandibular que dará origem as mandíbulas e as maxilas aparecendo também o
arco branquial que dará origem a faringe e a boca primitiva.

No final da 4ª semana os brotos dos ouvidos e dos membros superiores também aparecem. Ocorre
também um intenso desenvolvimento do sistema arterial do embrião.

No final da 4ª semana os brotos dos ouvidos e dos membros superiores também aparecem. Ocorre
também um intenso desenvolvimento do sistema arterial do embrião. Neste momento as diferentes
partes do encéfalo também começam a se diferenciar, ocorrendo a formação da vesícula ótica.

162



Ao longo da 5ª semana do desenvolvimento dos brotos dos membros superiores persiste e estes
membros têm a forma de remo. Os brotos inferiores começam a se desenvolve e tem a forma de
nadadeira. Nesta semana também se inicia a formação dos dedos e da palma das mãos. Ocorre
formação do nó sinoartrial na região cardíaca. O desenvolvimento das gônadas se inicia. A hipófise se
forma rapidamente e já começa a secretar hormônios que serão importantes para a morfogênese de
diversos órgãos.
Entretanto, esta é uma semana em que ocorre importantes eventos morfogênicos relacionados ao

sistema nervoso com destaque:
(1) Aparecimento do cerebelo
(2) Formação dos hemisférios cerebrais
(3) Formação do cálice ótico na vesícula ótica que começa a se pigmentar

Na 6ª semana do desenvolvimento o embrião tem um tamanho de uma ervilha e o coração já está
batendo rítmica e continuamente. Neste momento começa a formação do córtex cerebral e a medula
espinhal também cresce rapidamente. A cartilagem corporal, principalmente aquela que posteriormente
dará origem ao esqueleto começa a se formar rapidamente. O pigmento da retina já e bem visível. Neste
momento, o embrião começa a se movimentar. Este movimento precoce é de fundamental importância
para formação dos ossos e músculos corporais. O desenvolvimento do sistema respiratório também se
intensifica ocorrendo a formação do diafragma.
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7.12 Principais acontencimentos: 5ª Semana

7.13 Principais acontencimentos: 6ª Semana

7.14 Principais acontencimentos: 7ª Semana



Na 7ª semana do desenvolvimento o embrião, aparecem as primeiras ondas cerebrais indicando
atividade neural e o embrião passa a apresentar resposta ao sobressalto. Surgem os primeiros
rudimentos da s papilas gustativas na língua. O coração também já estão com um formato adiantado
exibindo já as 04 câmaras (02 ventrículos e dois átrios). A região cardíaca conhecida como marcapasso
que irá estimular constantemente a contração do coração começa a funcionar. Neste momento o
embrião apresenta uma frequência de 166-175 batimentos cardíacos por minuto. Os cotovelos dos
braços se tornam cada vez mais bem formados e evidentes. Surgem a planta do pé e os tornozelos. O
sistema imune também começa a amadurecer rapidamente. Os ovários, já em desenvolvimento se
tornam visíveis.

Na 8ª semana do desenvolvimento os tendões começam a ligar os ossos e músculos das pernas e os
joelhos aparecem. O embrião além de se movimentar, já consegue dar saltos e pontapés.

Os testículos embrionários começam a produzir e a secretar
testosterona que será de fundamental importância para a
diferenciação do sistema reprodutivo masculino.

O embrião passa a apresentar movimentos respiratórios intermitentes.

Como a epiderme da pele apresenta duas camadas o embrião começa a
não ficar mais tão transparente.

Os braços e as pernas se alongam.
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7.14 Principais Acontencimentos: 8ª Semana

Ainda na 8ª semana a genitália externa masculina e feminina começa a ficar bem reconhecível,
permitindo a identificação do sexo do bebe pelo exame imagem de ultrassonografia.



O cérebro já se encontra altamente desenvolvido
apresentando 43% do seu peso ao nascer. Os músculos
da face se desenvolvem rapidamente e as pálpebras
superior e inferior aparecem. O nariz do embrião
também começa a aparecer. Os dedos das mãos e pés se
desenvolveram e os membros se alongam e ficam mais
fortes. A 8ª semana marca o fim do período embrionário
e a 9ª semana o inicio do período fetal.
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Quando a 8ª semana de desenvolvimento embrionário finaliza, termina o período embrionário
propriamente dito e se inicia o período fetal. O período fetal será, em grande parte dedicado a
diferenciação e amadurecimento dos órgãos e tecidos que foram previamente determinados no inicio
do período embrionário.



CAPITULO 8- GENÉTICA DO DESENVOLVIMENTO E MALFORMAÇÕES

N a realidade a maior parte das pessoas possui pequenas anomalias corporais que as vezes nem são
percebidas. Entretanto, quando tais anomalias passam a ser percebidas causando um problema ao seu
portador estamos diante das mal formações ou doenças congênitas.

Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, todo o defeito na constituição de algum órgão ou
conjunto de órgãos que determine uma anomalia estrutural presente no nascimento induzida por
fatores genéticos, ambientais ou mistos (interação gene e ambiente) é considerado uma má-formação
congênita.

No Código Internacional de Doenças (CID) proposto pela Organização Mundial de Saúde (OMS) O CID-foi
desenvolvido para padronizar e catalogar as doenças e problemas relacionados à saúde, tendo como
referência a Nomenclatura Internacional de Doenças, estabelecida pela própria OMS. No CID 10 as
principais categorias de mal-formações congênitas são as seguintes:

Malformações congênitas do aparelho respiratório (Q30 - Q34)
Fenda labial e fenda palatina (Q35 - Q37)
Outras malformações congênitas do aparelho digestivo (Q38 - Q45)
Malformações congênitas dos órgãos genitais (Q50 - Q56)
Malformações congênitas do aparelho urinário (Q60 - Q64)
Malformações e deformidades congênitas do sistema osteomuscular (Q65 - Q79)
Outras malformações congênitas (Q80 - Q89)
Anomalias cromossômicas não classificadas em outra parte (Q90 - Q99)

Algumas malformações são consequência do desenvolvimento anormal do embrião, estando geralmente
associadas a programação do desenvolvimento que ocorre no 1º trimestre da gravidez. Podem também
ocorrer o que se chama de deformações no embrião. Este tipo de alteração é mais comum (prevalente)
no 2º e 3º trimestre da gravidez, estão na maior parte das vezes associadas a algum nível de estresse
mecânico.

Ao longo da embriogênese existem períodos críticos que são mais suscetíveis a ocorrência de
malformações embrionárias. Até o inicio da terceira semana embrionária se ocorrer alguma
malformação dada a grande capacidade regenerativa das células do embrião esta pode ou ser corrigida
ou levar a morte prematura do embrião. Entre a terceira e a oitava semana do desenvolvimento é o
período de maior suscetibilidade as malformações pois corresponde a etapa da organogênese. Depois da
oitava semana esta suscetibilidade começa a diminuir. Após o terceiro mês de gestação as possíveis
alterações que podem ocorrer são relacionadas a fisiologia (são funcionais) como é o caso do retardo
mental ou mesmo anomalias de crescimento em algumas regiões corporais. É importante também
salientar que cada órgão é tem período critico específico de suscetibilidade as má formações. Por
exemplo, como o coração se desenvolve muito cedo na embriogênese este órgão é mais suscetível a
teratógenos. Já órgãos que demoram mais tempo para se desenvolver, como é o caso do sistema
nervoso central que inicia o seu desenvolvimento na terceira semana e demora muito tempo até ficar
completamente formado, possuem um período muito longo de suscetibilidade.
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8.1 Controle genético-molecular da embriogênese

Uma grande quantidade de estudos feitos principalmente nestes últimos anos têm identificado genes
que estão associados ao desenvolvimento humano, e que quando mutados ou diferencialmente
regulados podem causar malformações. O quadro abaixo descreve sinteticamente a ação de alguns
genes que estão envolvidos na morfogênese de diversas estruturas corporais e que começam a se
expressar ao longo da embriogênese.

https://iclinic.com.br/cid/capitulo/17/grupo/182/
https://iclinic.com.br/cid/capitulo/17/grupo/183/
https://iclinic.com.br/cid/capitulo/17/grupo/184/
https://iclinic.com.br/cid/capitulo/17/grupo/185/
https://iclinic.com.br/cid/capitulo/17/grupo/186/
https://iclinic.com.br/cid/capitulo/17/grupo/187/
https://iclinic.com.br/cid/capitulo/17/grupo/188/
https://iclinic.com.br/cid/capitulo/17/grupo/189/


Diferenciação e desenvolvimento Genes Referências

Coordenação e progressão do ciclo celular Cyclin D1-3 Pauklin et al (2016)

Desenvolvimento crista Neural Fator de Transcrição SOX10 Shibata et al. (2010)

SOX10, PAX,  TFAP2A, WNT/β-catenin Leung et al (2016)

Estabelecimento das 3 camadas germinativas Acido polissálico (PSA) Berger et al (2016)

Regulador da migração neural e diferenciação

do sistema nervoso 

Diferenciação de cardiomiócitos Fator de transcrição NKX2-5 den Hartogh et al (2016)

Diferenciação da linha primitiva e mesoderma TGF-β  Mahmood & Aldahmash (2015)

Activina B, Brachyury, Sox17, MEOX, FOX

Desenvolvimento dos olhos Pax-6 Cvekl &  Callaerts (2016)

Six 3 Anchan et al (2014)

Diferenciação do endoderma definitivo Akr1c19, Aebp2, Pbxip1, and Creb3l1 Shirak et al (2014)

Daf1 Ogaki et al (2016)

OCT4,β-catenin,SOX17 Ying et al (2015)

BMP4 2016)

Diferenciação mesoderma pré-somítico FGF Ligands, FGF2 or FGF8 Sudher et al (2016)

Diferenciação da linha primitiva e mesoderma lateral NODAL Kawasun et al (2011)

Estabelecimento do eixo dorso-ventral do embrião BMP4

Diferenciação ossos e cartilagem BMP4 Knöchel et al (2001)

Desenvolvimento foliculo ovariano BMP4 Nilsson et al (2003)

Organizador da cabeça. Se expressa na linha primitiva Otx-2 (gene homeótico) Kastury et al (1994)

Organização do plano corporal, desenvolvimento de LIM-1 (Gene homeótico) Dong et al (1997)

celulas neurais, linfóides, participação na organogenese Shawlot et al (1995)

do sistema urogenital

Estabelecimento do eixo antero-posterior HEX ou HESX 1 (Gene homeótico) Torrado et al (2009)

Brachyury (T) gene Edwards et al (1996)

Desenvolvimento dos somitos e desenvolvimento 
esquelético Noggin Oppenheimer (1995)

HNF-3B (também chamado FOX A2)

Indução das células beta do pâncreas FOXA2 Mehrfarjam et al (2016)

Organização da gastrulação do embrião FgF-8 Harris (2011)

Desenvolvimento do sistema nervoso FgF-8

Determinação do lado direito e esquerdo Lefty 1 Meno et al (1996)

Estes são alguns dos genes relacionados com o desenvolvimento embrionário. Existem muitos outros.
Entretanto, gostaria de chamar a atenção para o fato que muitos genes podem atuar em mais de uma
rota de diferenciação corporal. Tomando como exemplo o gene BMP4 que significa “proteína 4
morfogenética do osso”.
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Pelo seu nome dá para se perceber que o gene BMP4 participa da diferenciação do tecido ósseo e da
cartilagem. Entretanto, ele também vai atuar na diferenciação de outros tecidos corporais como o
desenvolvimento do folículo ovariano, e no inicio da embriogênese, no estabelecimento do eixo dorso-
ventral do embrião. Quando o produto de um único gene atua em diversas rotas do organismo, dizemos
que este é um gene pleiotrópico. No desenvolvimento existe muitos genes pleiotrópicos.

Outra questão importante de ser comentada é que muitos genes vão atuar através de uma “cascata de
expressão gênica, ou cascata transcricional”. O que é isto? O produto de um gene vai ativar outros
produtos gênicos para que a diferenciação de um dado tecido ou órgão aconteça de modo correto. As
vezes, esta cascata gênica, não é linear e ela atua como se fosse uma “rede de genes”.



No esquema abaixo apresentado, é um exemplo de uma rede de genes que funciona fim de que o
cérebro, e mais especificamente o córtex cerebral consiga se diferenciar. Esta estrutura é constituída
por lâminas (camadas histológicas) onde ficam localizados neurônios com diferentes funções. Por
exemplo, o gene Satb 2 (Special AT-rich sequence-binding protein 2) se expressa nos neurônios da
projeção intracerebral e seu produto induz a expressão de outros genes e sua expressão também é
regulada por outros genes. Este gene é importante para o desenvolvimento da cabeça e pescoço
também.

168

De acordo com estimativas epidemiológicas mundiais, de 2-3% dos nascidos vivos apresentam algum tipo
de malformação congênita. Esta prevalência se duplica quando são avaliadas malformações que vão
acabar sendo diagnósticas nos primeiros 5 anos de vida. As causas das malformações geralmente
envolvem interação entre os genes do embrião e o ambiente. Entretanto, existem malformações que são
100% de origem genética e outras malformações diretamente associadas a fatores ambientais.
Geralmente, malformações genéticas são estudadas em maior profundidade na disciplina de Genética, já
que estão associadas a mutações no DNA.

8.2  Causas das Malformações Embrionárias 



Diversos fatores estão associados ao risco de nascimento de bebes com malformações congênitas.
Entre estes podemos citar: (1) a idade dos progenitores; (2) época do ano; (3) País de residência; (4)
etnia; (5) tendências familiares. Por exemplo, a trissomia do 21 (síndrome de Down) está bastante
associada, principalmente a idade materna. Mães com mais idade têm mais risco de terem bebes
portadores desta síndrome. Em relação a época do ano, conceptos com uma malformação denominada
anencefalia que implica na ausência de parte do cérebro e calota craniana, e será caracterizada mais
adiante, é mais comumente observada no inverno. Em termos étnicos, existem algumas malformações
que são mais comuns em indivíduos de uma etnia do que da outra. Por exemplo, malformações no
paladar são duas vezes mais prevalentes em bebes caucasianos do que afrodescendentes.

No Brasil, muito possivelmente devido a problemas de subnotificação deste tipo de morbidade, as
estatísticas de saúde baseadas nos dados do DATASUS mostram uma prevalência em torno que cresceu
de 0,2 a 0,9% entre 1999 a 2004. Observe o gráfico a seguir apresentado que mostra uma observação
temporal da variação da prevalência de nascimentos com malformações que foram registradas nas
Informações de Saúde sobre Nascimentos (http:www.datasus.gov.br) entre os anos de 1999 a 2004 nas
principais regiões do Brasil e no Rio Grande do Sul.
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EVOLUÇÃO DAS MAL FORMAÇÕES DIAGNOSTICAS NO BRASIL
Fonte: DATASUS

Os fatores ambientais que podem causar malformações (teratogênese) incluem fatores poluentes como
substâncias químicas (mercúrio, outros metais pesados, fármacos, drogas de abuso, etc) e agentes
físicos como a radiação. Já os fatores genéticos geralmente estão associados a mutações herdáveis.
Entretanto, vale salientar que uma grande parte das malformações se origina da interação gene-
ambiente. Neste capitulo nós abordaremos as malformações dentro de uma perspectiva de
sistematização conceitual das mesmas. Na embriologia especial as malformações serão avaliadas dentro
de um contexto embriológico mais apropriado.



8.3 Períodos embrionários suscetíveis de ocorrência de malformações

Entre a fecundação até a 2ª semana de desenvolvimento embrionário, a suscetibilidade para a ocorrência
de malformações é bem baixa. Alguns autores consideram que isto ocorre, ou porque malformações nesta
fase levam a imediata morte do embrião e em consequência disto a ocorrência de um aborto, ou porque
neste período os embriões têm grande capacidade regenerativa conseguindo minimizar ações de fatores
teratógenos. Por outro lado, a partir da 3ª semana até a 8ª semana de desenvolvimento é o período de
maior suscetibilidade as mas-formações. Depois deste período, como o embrião já está em estado
avançado de formação dos órgãos e tecidos, o risco de malformações começa reduzir. Depois do terceiro
mês de gestação até o nascimento, as possíveis alterações são, geralmente de ordem funcional. O quadro
a seguir apresentado sintetiza os períodos de maior suscetibilidade as malformações embrionárias.
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Estruturas SEMANAS

Clivagem até Período Embrionário Período Fetal

Disco Bilaminar

1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 20-36 38

Sistema Nervoso Central

Coração

Extremidades Superiores

Extremidades Inferiores

Olhos

Genitália Externa

Palato

Dentes

Ouvidos 

Morte Alterações morfológicas importantes Defeitos menores

PERÍODOS CRÍTICOS DO DESENVOLVIMENTO EMBRIONÁRIO

Para o estudo das malformações neste livro serão utilizadas informações relevantes publicada no
Manual de aperfeiçoamento no Diagnóstico de Anomalias Congênitas da Secretaria de Saúde do
Município de São Paulo (2012). O mesmo pode ser acessado através do site:
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/arquivos/sinasc/SINASC_ManualAno
maliasCongenitas_2012.pdf

8.4 Principais Classificações das malformações

8.4.1 Malformações congênitas menores: são relativamente frequentes na população geral e não
acarretam maiores problemas aos portadores. A associação de anomalias menores ocorre em alta
frequência nas síndromes malformativas.

Exemplo: 1 – Mamas extranumerárias:
Geralmente são glândulas atrofiadas e que não
atingem o formato nem o tamanho das mamas
habituais. Os mamilos e aréolas são mínimos ou
nem aparecem, na maioria dos casos. Além do
incômodo estético e do constrangimento, pode
causar desconforto e dor na região acometida. O
tratamento é cirúrgico, por razões estéticas
consistindo na retirada da mama adicional.



Exemplo: 2 – Polidactilia: Inibição adicional na
apoptose das linhagens celulares interdigitais
pode causar polidactilia. Esta condição
geralmente é genética, autossômica dominante.
Como nem todos os portadores da mutação
apresentam a malformação, dizemos que a
polidactilia tem expressividade e penetrância
variada.
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8.4.2 Malformações congênitas maiores: são as que trazem consequência clínica ou estética ao portador.
Aproximadamente de 2% dos recém-nascidos apresentam este tipo de anomalia, sendo que 1% tem
malformações múltiplas e, às vezes, exigem investigação rigorosa. Estas malformações deixam sequelas
funcionais importantes e frequentemente são de elevada morbimortalidade. Existem vários tipos de
malformações congênitas maiores.

Disgenesia: é uma malformação congênita que ocorre por
redução de células embrionárias necessárias para a diferenciação
de um determinado órgão. Um exemplo é a disgenesia caudal ou
sirenomielia, que faz com que as pernas se desenvolvam como
uma única estrutura, lembrando “uma sereia”. Esta mal formação
é desencadeada pela redução na quantidade de tecido
mesodérmico no momento em que ocorre a gastrulação (3ª
semana de desenvolvimento embrionário). É uma patologia que
até há pouco tempo era considerada letal, sendo observada em
uma proporção de 1: 60 mil recém nascidos. Graças a técnicas
cirúrgicas algumas crianças com esta mal formação já foram salvas
e suas pernas reconstituídas. A primeira portadora de sirinomielia
submetida a cirurgia reconstitutiva foi a americana Tiffany Yorks,
que teve suas pernas separadas ainda com 01 ano, é considerada
a mais antiga sobrevivente de sirenomelia (nascida em 07 de maio
de 1988).

DIVERSOS PROCESSOS CIRÚRGICOS PARA CORREÇÃO DA SIRENOMIELIA 
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TIFFANY YORKS: 1ª PORTADORA DE SIRENOMIELIA SOBREVIVENTE

Regressão caudal ou evisceração: ocorre quando a quantidade de mesoderma lateral encontra-se
reduzida. Este mesoderma está associado a formação das cavidades corporais e também da parede
corporal. Deste modo, a parede não é formada e os órgãos que encontram-se dentro da cavidade
abdominal, ou pericárdica acabam ficando expostos.

CONCEPTO COM EVISCERAÇÃO DOS INTESTINOS: A MALFORMAÇÃO PODE SER
OBSERVADA POR ULTRASSONOGRAFIA

Agnesia: ocorre quando existe ausência total ou parcial de um órgão.
Atresia: ocorre quando um orifício do corpo está anormalmente fechado. Não raro eventos de agnesia
e atresia ocorrem de modo concomitante em uma mal-formação. Um exemplo deste tipo de
malformação foi descrito por Higler e colaboradores (2013) no European of Human Genetics associado a
presença de microduplicações de DNA no cromossomos 1, 2 e 8 de um concepto do sexo feminino. Este
tinha atresia anal, malformações gentiais e agnesia da uretra.

AGNESIA & ATRESIA



Um outro caso bastante dramático em
que ocorre agnesia é o da anencefalia e
também da espinha bífida. A anencefalia
ocorre em decorrência do não
fechamento do neurósporo anterior ao
longo da neurulação, enquanto que a
espinha bífida ocorre em decorrência do
não fechamento do neurósporo
posterior. Se ocorrer um fechamento
parcial do neurósporo anterior pode
desencadear outra malformação
denominada encefalocele.

Anencefalia                                             Espinha bífida                                          Encefalocele

CONCEPTO ANENCÉFALO    CONCEPTO SAUDÁVEL

Algumas informações importantes relacionadas com a anencefalia:

Nos Estados Unidos, a anencefalia ocorre em 1 a cada 10.000 nascimentos. Maior prevalência no sexo
feminino, em caucasianos e mães nos extremos de idade. Um recém-nascido com anencefalia geralmente
é cego, surdo, inconsciente e incapaz de sentir dor. A dosagem de alfafetoproteína (AFP) sérica materna e
o ultrassom fetal são úteis para rastreio da espinha bífida ou anencefalia
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Até a década de 60 a prevalência da anencefalia e da espinha bífida era bastante alta em países
desenvolvidos. Entretanto, neste período foi postulado por pesquisadores que esta malformação estava
associada a má-nutrição materna em relação a alguns micronutrientes, em especial o ácido fólico. A partir
destas evidências este País passou a suplementar as mulheres grávidas com ácido fólico, e o número de
nascimentos com este tipo de malformações caiu dramaticamente.



PREVALÊNCIA DE ANENCEFALIA E ESPINHA BÍFIDA E 
SUPLEMENTAÇÃO COM ÁCIDO FÓLICO

Na natureza, o ácido fólico e o folato são encontrados em maior concentração em vegetais folhosos
verdes escuros como o brócolis, couve, rúcula, etc.

No Brasil, o Ministério da Saúde instituiu o Programa Nacional de Suplementação de Ferro, (Portaria nº
730) como uma das estratégias da Política Nacional de Alimentação e Nutrição. O programa objetiva a
prevenção e controle da anemia por meio da administração profilática de suplementos de ferro às
crianças de 6 a 24 meses de idade, gestantes (incluindo também o ácido fólico) e mulheres até 3º mês
pós parto e/ou pós aborto.
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Aplasia: é assim chamada a malformação onde se observa somente um esboço embrionário de uma

região ou órgão. Por exemplo, existem indivíduos que nascem apenas com um pulmão.



Hipoplasia: é uma malformação em que ocorre formação deficiente de uma parte do órgão ou tecido.

Hipoplasia- pulmões anormalmente
pequenos

Hipoplasia dentária- dentes pequenos

Atrofia: diminuição de volume de um órgão quando estes já atingiram a idade adulta. A foto ao lado

apresenta um bebe com uma perna menor que a outra (atrofia de membro inferior). Possíveis causas

envolvem mutações em genes homeóticos.
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Não regressão de estruturas embrionárias: a não regressão de algumas estruturas embrionárias que
deveriam ser formadas e degeneradas ao longo da embriogênese, também podem causar
malformações congênitas maiores. Este é o caso do teratoma sacrococcígeo que ocorre em
decorrência da não-regressão da linha primitiva na região caudal do embrião. Este teratoma pode ser
formado por células oriundas dos 3 folhetos embrionários e que são células pluripotentes formando
uma massa contendo os mais diversos tecidos humanos.

TERATOMA SACROCOCÍGEO



Deformidades: forma ou posição anormal de uma parte do corpo causada por forças mecânicas ou
traumatismo. Uma estrutura deformada intrautero, que originariamente (geneticamente) estava
definida para se desenvolver normalmente e cujo processo de desenvolvimento foi alterado por agentes
mecânicos. Estas podem ser causadas, por exemplo por linhagens celulares aminóticas (bandas
amnióticas) que apertam determinadas extremidades do bebe.
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Disrupção ou ruptura: é um defeito morfológico de um órgão, parte de um órgão, ou uma região maior
do corpo resultante do desarranjo do processo de desenvolvimento originalmente normal que fica
comprometido por interferência de um fator extrínseco (ambiental) incluindo: infecções congênitas
(rubéola, sífilis, AIDS, citomegalovírus, varicela, toxoplasmose, etc), isquemia intrauterina, radiações
ionizantes, outras agressões teratogênicas (drogas como talidomida, aspirina, tetraciclina, calmantes,
amino glicosídeos, quinolonas, hidantoína, warfarina), alcoolismo materno, drogadição (cocaína).
Vejamos alguns exemplos, a seguir apresentados de modo sintético.



SÍNDROME DO ABUSO DO ÁLCOOL
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EXPOSIÇÃO A FÁRMACOS: A TRAGÉDIA DA TALIDOMIDA

Até a década de 60 a maior parte dos fármacos desenvolvidos era testada apenas em cobaias não
humanas (principalmente ratos). Entretanto, a concepção de que os efeitos em ratos poderiam ser 100%
comparáveis a seres humanos mudou radicalmente quando um medicamento desenvolvido inicialmente
como sedativo (talidomida) passou a ser utilizado em mulheres gestantes para combater as náuseas e os
enjoos. Este medicamento, quando absorvido mudava sua conformação química e afetava diretamente
e principalmente o desenvolvimentos dos membros inferiores e superiores do embrião. Milhares de
crianças foram afetadas em todo o mundo. A partir dai, um fármaco só pode ser comercializado após
serem realizados estudos em seres humanos. É por este motivo também que, a maior parte dos
fármacos apresenta na sua bula a indicação de que a mesmo não é seguro para gestantes até o 3º mês
de gravidez e só pode ser administrado sob supervisão médica



EXPOSIÇÃO A FÁRMACOS: VITAMINA A (ÁCIDO RETINÓICO)

Utilizado principalmente em tratamentos dermatológicos, pode causar malformações embrionárias
importantes.
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A partir das considerações conceituais relacionadas as malformações embrionárias é a seguir apresentada
uma lista das principais anomalias congênitas mais comuns no mundo segundo a International Clearing
House for Birth Defects Surveillance and Research (2012). Algumas destas síndromes serão comentadas
ao longo do próximo capitulo que versa sobre embriologia especial, ou seja aspectos embriológicos
relacionados com a diferenciação dos diferentes órgãos e sistemas corporais.
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8.5 Lista das Anomalias Congênitas mais Prevalentes



8.6 Aspectos Gerais do Período Fetal

O período fetal se caracteriza pelo momento em que os tecidos e órgãos amadurecem e aperfeiçoam
sua histoanatômica dando origem aos sistemas corporais e ao corpo como um todo. Nesta etapa ainda
aparecem algumas estruturas novas, sendo que outras estruturas do sistema nervoso e reprodutivo irão
ainda se diferenciar logo após o nascimento.
A partir desta semana o crescimento fetal é medido através do comprimento vértex-nadega distância
crânio-nádega (distância apicaudal) por ultrassom, com o objetivo de fornecer uma data esperada do
parto. Medidas da cabeça do feto ou do comprimento do crânio também são utilizadas para estimar a
idade fetal.

A técnica de ultrassonografia ou ecografia é um
método diagnóstico muito utilizado na medicina
contemporânea. É um exame barato, de rápida
execução, seguro pois não emite radiação e que
transmite imagens em tempo real. Através do
eco gerado por ondas ultrassônicas de alta
frequência é possível visualizar as estruturas
internas do corpo. No caso da avaliação fetal
este exame também permite detectar a
presença de malformações.

IDADE FETAL MEDIDA POR ULTRASSOM

Ao longo do período fetal o corpo cresce de modo acelerado. Já
o peso do concepto irá aumentar mais somente nas últimas
semanas que antecedem o nascimento. Até a 12º semana de
desenvolvimento o rosto do feto é alargado, a implantação das
orelhas ainda é baixa e os olhos são bem separados com as
pálpebras fundidas. O tamanho da cabeça é cerca de 1/3 o
tamanho do feto. Os membros superiores crescem de modo
mais acelerado do que os inferiores. Existe diferença clara
entre os órgãos sexuais masculinos e femininos. Nesta fase
aparecem os primeiros centros de ossificação primária, o crânio
e os ossos longos. No final da 12ª semana de desenvolvimento,
o feto começa a produzir urina e o intestino começa a regredir
para dentro do abdômen.
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A partir da 14ª semana movimentos coordenados nos
membros fetais já são observados. Durante a 16ª semana a
cabeça diminui proporcionalmente em tamanho em relação ao
corpo do embrião. Os olhos já ocupam quase que a sua
posição definitiva na cabeça e já estão mais frontais. No 5º
mês os membros já apresentam um tamanho proporcional ao
que vão possuir quando o concepto nascer. Nesta fata o feto
está coberto por uma substância gordurosa (vernix caseosa)
que protege a sua pele do contato com o líquido amniótico. Na
20ª semana o tecido adiposo pardo começa a se formar na
base do pescoço, atrás do externo e ao redor dos rins. Este
tecido produz calor corporal via atividade da enzima
termogenina.



Durante o 6º mês o peso do feto aumenta consideravelmente, a pé é delgada, enrugada e rosada em
consequência do sangue que circula nos seus capilares. Ao decorrer do 7º mês o feto já abre os olhos e já
tem condições de sobreviver caso haja parto prematuro. Até a 28ª semana a formação do sangue
(eritropoiése) pelo baço começa a finalizar e a medula óssea vermelha passa a ser o principal órgão a
produzir as células do sangue. Durante o 8º mês ocorre aumento do tecido adiposo subcutâneo. Na 30ª
semana o feto começa a apresentar reflexos pupilares, tem movimentos vigorosos e já nasce quase sem o
lanugo ainda que coberto pela vernix caseaosa. No final da gravidez o feto está com cerca de 3 a 3,5 kg e
tem aproximadamente 50 cm. Com 38 semanas o feto já está pronto para nascer.

Até a 20ª semana o feto passa a apresentar uma penugem (curta, macia e sem pigmentação) no corpo
denominada lanugo e já tem cabelo na cabeça. Nesta fase a gordura corporal também começa a ser
formada. Ao final da 25ª semana os testículos começam a descer da cavidade abdominal em direção ao
escroto.
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CAPITULO 9
EMBRIOGÊNESE DO SISTEMA TEGUMENTAR

O sistema tegumentar é aquele composto por estruturas que vão formar o nosso revestimento externo
e também o revestimento das cavidades corporais. A pele é o órgão que reveste externamente nosso
corpo. Ela é considerada o nosso maior órgão! Possui diversas funções como proteção contra agentes
externos incluindo raios ultravioletas, microrganismos, agentes abrasivos, perda excessiva de água. A
pele também está envolvida na manutenção da nossa temperatura corporal regulando a perda ou o
excesso de calor. Por ser o órgão que está diretamente em contato com o ambiente externo, a pele
possui terminações nervosas importantes que confere sensibilidade.

A pele é Histologicamente
composta pela epiderme e
derme. Enquanto a epiderme é
uma camada sem inervações, ou
vascularização formada por
células muito justapostas e com
pouca matriz extracelular, a
derme, que encontra-se logo
abaixo da epiderme tem uma
estrutura diferenciada. Esta
camada formada por fibroblastos
que secretam uma matriz
extracelular abundante, é rica em
vasos, inervações e também
contém estruturas importantes
como os peles e as glândulas
salivares e sebáceas.

9.1 Embriogênese da Epiderme
Apesar da epiderme e derme estarem intimamente ligadas estas duas camadas da pele têm origem
embriológica diferenciada. A epiderme deriva diretamente da camada germinativa ectodérmica.
enquanto que a derme deriva do mesoderma paraxial que forma os somitos.
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Logo após a formação do tubo neural a camada ectodérmica que recobre a parte superior do embrião se
transforma na epiderme da pele. Esta camada inicial é chamada de periderme e logo que se forma ainda
permite a troca de água, sais minerais e outras substâncias entre o feto e o líquido amniótico.



PERIDERME       

A partir da periderme é formada a camada germinativa basal
composta por células-troncos que irão produzir as células que
formaram as diferentes camadas estratificadas da pele. No 3º
mês de vida embrionária a pele começa a se estratificar, o que
faz com que o embrião perca a sua transparência.

ECTODERME SUPERFICIAL

Aos 6 meses a periderme descama e a epiderme se torna impermeável formando uma barreira entre o
feto e o liquido amniótico.
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Como todos nós sabemos a nossa pele tem “cor”. A cor da pele é condicionada ao desenvolvimento de
células especiais, os melanócitos. Estas células não se originam do ectoderma superficial, mas sim de
células da crista neural que se desprendem e migram e se intercalam com as células da epiderme. As
células que dão origem aos melanócitos se chamam melonoblastos. Os melanócitos formados produzem
o chamado “dendrito melanocítico” produzindo melanina que dá a cor a cerca de 30-40 células da
epiderme também chamadas de queratinócitos. Esta estrutura é também chamada unidade epidérmica
da melanina.

É importante salientar que o número de
melanócitos na pele é similar entre as
diversas etnias humanas. O que acaba
originando diferentes cores da pele é a maior
ou menor quantidade de pigmentos por
células. Ou seja, a melanina, que dá a cor da
pele é produzida a partir da tirosina pela
ação da enzima tirosinase. Quanto maior for
a produção de melanina, mais escura a cor
da pele.

9.1.1 Controle genético da formação da epiderme

O gene p63 é considerado essencial para o desenvolvimento da epiderme através da indução da
diferenciação dos queratinócitos e da estratificação da pele, a partir de uma única camada de células.
Entretanto, para que a estratificação propriamente dita aconteça, o gene p63 deverá ser desligado. Esta
alteração epigenética ocorre ela ação de um micro-RNA chamado miR-203. O gene FOXN1 também é
de vital importância para a diferenciação dos queratinócitos e dos pelos. Estudos com ratos no qual este
gene foi suprimido apresentaram problemas na produção de pelos (alopecia). Outro gene importante
na formação da epiderme e anexos como o pelo é o gene WNT que induz a diferenciação destas
estruturas.
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Já os queratinócitos controlam a proliferação, diferenciação dos melanócitos (melanogênese) e da
formação dos dendritos melanocíticos via diversos genes como o NGF e o STF. Estes e outros genes
desencadeiam a expressão de genes dentro dos melanoblastos que levam a diferenciação dos
melanócitos. Os fibroblastos também controlam a biologia dos melanócitos, principalmente através da
expressão do gene neurogulina (NRG1)

9.1.2 Epiderme: envelhecimento e câncer

As células da epiderme são constantemente renovadas a partir de células-tronco que formam a camada
germinativa da pele e está ligada a derme através da membrana basal acelular. As células germinativas
possuem a enzima telomerase ativa, e portanto não ocorre encurtamento telomérico e limite
proliferativo.

Por este motivo, a epiderme apresenta poucas
modificações ao longo do envelhecimento. Estudos
sugerem que o número de células epidérmicas não
declinam também com o envelhecimento. Mas então
como as rugas são formadas, característica diagnóstica
de pessoas mais velhas? Na realidade, as rugas são
consequência direta do envelhecimento da derme que
passa apresentar desorganização das fibras da sua matriz
extracelular.
Por outro lado, células de origem ectodérmica, como a
epiderme e outros tecidos tipos de tecido epitelial
podem sofrer e acumular mutações se transformando
em neoplasias malignas (câncer)>

Camadas Epidérmicas

Também é relevante salientar que, cada camada da epiderme produz genes diferenciados, como pode
ser observado no esquema ao lado. A única camada que, por fim não vai expressar gene algum porque
não estará viva é a camada córnea. Esta camada mais superficial é constantemente escamada, situação
que a gente observa bem quando vamos a praia e tomamos sol. Cerca de 15 dias após a nossa pele
escama e tende a retornar a uma tonalidade mais clara, já que o sol estimula a produção da melanina.
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9.1.3 Mal-formações associadas a epiderme

Uma das mal-formações genéticas
mais conhecidas é o albinismo.
Esta condição autossômica
recessiva faz com que o seu
portador não produza melanina,
por não ter capacidade de
produzir a enzima tirosinase. É
uma mutação rara (afeta 1 a cada
25 mil indivíduos) e pode ocorrer
em indivíduos de qualquer etnia.

Albinismo

Ictioses

Outro grupo de mal-formações da epiderme, de origem genética são as chamadas ictioses. Estas são
representadas por um grupo heterogêneo de doenças que tem como principal características a
ocorrência de uma diferenciação anormal da queratinização da pele.

Por exemplo a ictiose lamelar
que é mostrada nas fotos ao
lado fazem com que a pele
pareça com escamas de peixe.
Esta é uma condição muitíssimo
rara, com um número de
indivíduos afetados de 1 a cada
300 mil nascimentos. A sua
origem é genética autossômica
e as principais características é
a ocorrência de uma camada
córnea desorganizada o que
ocasiona muitas fissuras e
feridas. Assim, a pele se rompe
provocando dores e muitas
cicatrizes.

A ictiose do tipo Arlequin é
casuada por uma mutação no
gene ABCA12 que está
localizado no cromossomo 2. As
principais características desta
condição e o grande
espessamento da camada
epidérmica o que força lábios e
pálpebras a virarem do avesso
Geralmente o feto não
sobrevive..
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Xeroderma pigmentosum

Esta é outra condição genética descrita pela primeira vez em 1884 por Hebra e Kaposi, É uma desordem
genética rara que tem sido relacionada a mutações que ocorrem, em pelo menos 8 genes. Os portadores
desta condição são altamente sensíveis aos raios ultravioleta (UV). O principal tipo de xeroderma
pignmentosum é a falta da enzima endonuclease, que é necessária para reparar mutações no DNA das
células da pele que são causadas pelos raios UV. Os seus portadores apresentam pele seca, fina, olhos
muito sensíveis a luz, são altamente suscetíveis a desenvolverem câncer de pele e também possuem
alterações imunológicas na pele. Infelizmente, até o presente momento não existe cura para esta doença
mas somente prevenção

Corte histológico de um portador do sexoderma pigmentosum mostrando a epiderme desorganizada.
Como não existe prevenção a exposição ao sol causa feridas recorrentes que podem levar a cegueira. A
única estratégia é a prevenção através do uso de equipamentos que impeçam a exposição a radiação
UV.

9.2 Embriogênese da Derme

Como foi anteriormente comentado a derme se origina das células da camada embrionária mesodérmica.
Sua origem mais especifica é do mesoderma paraxial, que fica ao lado da notocorda e que irá originar
blocos de tecido mesodérmicos conhecidos como somitos.

Uma vez que os somitos tenham sido formados eles se diferenciam em três faixas teciduais conhecidas
como somitômeros. Estas faixas recebem o nome de dermátomo, miótomo e esclerótomo. No caso, o
dermatomo é a região do somito que irá originar a derme. Observe no esquema abaixo e veja como o
dermatomo que originará a derme está bem próximo da ectderme superficial que origina a epiderme da
pele.



Com exceção da derme da cabeça e do pescoço que se originará a partir de células da crista neural, o
resto da derme do corpo se forma a partir do dermatomo.

O esquema acima mostra que grande parte do somito se torma dermatomo . Esta região se separa dos
outros somitomeros (miótomo e esclerótmo) e se torna uma camada plana, localizada logo abaixo da
periderme que irá dar origem a epiderme.
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Inicialmente o limite entre a derme e a
epiderme é r regular, mas aos poucos torna-se
irregular, formando saliências, as papilas
dérmicas.

Os fibroblastos também se diferenciam
começando a secretar matriz extracelular e
ficaram distribuídos esparsamente na derme, e
não mais como uma camada uniforme de células
se observa na epiderme.



A partir do 3º mês a derme possui fibroblastos e uma matriz extracelular rica em fibras de colágeno I e
III e fibras elásticas. Neste período a vascularização dérmica se intensifica muito e estruturas de origem
epidérmica, como pelos e glândulas, que estão imersas na derme também estão em fase de
diferenciação.

9.2.1 Controle genético da formação da derme

A estrutura da derme está fortemente associada a diferenciação dos fibroblastos. Estas são células
altamente maleáveis capazes de alterar a sua função e fisiologia, e até mesmo se transformar em outro
novo tipo de célula (como adipócitos por exemplo). Entretanto, é relevante comentar que fibroblastos
também podem se originar de outros tecidos embrionários. Em relação a embriogênese da derme,
células do dermátomo passam a expressar genes como o PDGFRa, DLK1 e Lrig1 que induzem a formação
dos fibroblastos dérmicos, que formam as papilas dérmicas. Após esta primeira indução, são formadas
linhagens de fibroblastos que expressam o gene En1 que acabam formando os fibroblastos que dão
origem a derme propriamente dita. Alguns destes genes são ativados quando sofremos alguma lesão na
pele e mecanismos de cicatrização são acionados.

9.2.2 Malformações associadas a derme

Malformações arterio-venososas da pele
Como sabemos a derme é um tecido altamente vascularizados. Neste sentido, uma das malformações
relacionadas a derme são as chamadas malformações arterio-venosas da pele..

Muitas vezes estas malformações não são detectadas logo
após o nascimento. Conforme a região onde se localizam
podem causar comprometimento estético importante ou
sintomas como dor, inchaço local ou de membro, prisão de
ventre, sangramentos, entre diversos outros sintomas.
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Hemangiomas

São tumores frequentes na infância e que afetam de 3 a 5 crianças a cada 100 nascimentos. Os
hemangiomas pode ser dos seguintes tipos: planos, fragiformes tuberosos ou cavernosos. Os
hemangiomas planos e cavernosos são decorrentes de malformações congênitas

Hemangiomas planos formam manchas sobre a pele na cor de vinho, bem como, na mucosa. Sua causa
tem relação com a má formação do tecido vascular, o que leva ao aumento da rede de capilares na
derme.

Se formam devido acúmulo anormalmente denso de
vasos sanguíneos que pode acontecer tanto sobre a
pele, ou em qualquer parte do corpo, quanto em órgãos
internos do organismo. No caso geralmente ocorre na
derme destes tecidos.



9.3 Embriogênese Anexos da Pele
9.3.1 Pelos

Um grupo de células de origem epidérmica começa invaginar em direção ao interior da derme. Abaixo
destas células, se agrupam células da derme que formam uma estrutura conhecida como papila
dérmica. A papila dérmica é uma forte indutora do crescimento do folículo piloso a partir das células
epidérmicas que invaginaram e que são células-tronco. O pelo começa a crescer e próximo da papila
dérmica também migram e ficam localizados os melanócitos que irão dar a cor do pelo.

No 3º mês de desenvolvimento o corpo do embrião é recoberto por uma camada de pelos finos, sem
coloração alguma denominada lanugo. Geralmente estes pelos desaparecem (caem) durante o sétimo e
oitavo mês da gravidez. Algumas vezes o lanugo se aumentem ainda por dias ou semanas após o
nascimento, quando é substituído pelos pelos definitivos. O feto com 4º meses de vida já exibe cílios,
sobrancelhas e cabelos.

9.3.2 Embriogênese das Glândulas Sudoríparas e Sebáceas

As glândulas sudoríparas também possuem origem ectodérmica se formando a partir de proliferações de
células ectodérmicas. Inicialmente são formados agrupamentos sólidos destas células que crescem em
direção a derme. Enquanto a parte mais profunda destas células se enovela e forma o corpo da glândula,
a parte tubular apresenta apoptose das células centrais formando assim o ducto por onde o suor será
excretado. As glândulas sebáceas também se originam de brotos de células ectodérmicas que penetram
no tecido dérmico em formação. Geralmente as células que formam as glândulas sebáceas estão muito
próximas as células que formam os pelos, sendo que seus ductos desembocam nestas estruturas.
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A morfogênese do folículo piloso possui três fases: indução, organogenese e citodiferenciação.
A sinalização pelo gene Wnt está diretamente envolvida com o desenvolvimento embrionário da pele.
Uma vez que a gênese da epiderme e da derme seja desencadeada, sinais moleculares provenientes da
derme chamados de “primeiro sinal dérmico” induzem a agregação de células da epiderme que irão
formar o pelo. Por sua vez, estas células epidérmicas lançam o “segundo sinal dérmico” que leva a
formação da papila dérmica, logo abaixo das células epidérmicas agrupadas. Embora ainda não se tenha
identificado todos os fatores gênicos envolvidos neste processo, já se sabe que os genes Wnts estão
expressos tanto no primeiro quanto no segundo sinal dérmico. Primeiro este gene é ativado na derme e
depois na epiderme. O gene Wnt também está envolvido na melanogênese e na formação das glândulas
sudoríparas e sebáceas.



9.3.3 Malformações em anexos embrionários

Esta compreende um conjunto de síndromes que têm origem genética e que se caracteriza pela
ocorrência de defeitos ao longo da embriogênese que altera principalmente os anexos (pelos, glândulas
e unhas). Por questões de origem embrionária estas malformações também podem afetar a formação
dos dentes. Existem duas formas de displasias ectodérmicas que podemos reconhecer. A hidrótica e a
hipohidrótica.

Displasia Ectodérmica

Na forma hipohidrótica as principais características são: hipotricose
(pelos escassos), hipodontia (diminuição no número dos dentes) ou
anodontia (ausência de dentes), diminuição ou ausência de glândulas
sudoríparas, o que pode levar a hipertermia, já que o corpo não consegue
suportar temperaturas altas. Geralmente os portadores desta
malformação possuem pele fina, seca, unhas quebradiças e têm
aparência senil. O ator Michel Berryman (foto ao lado) é portador da
displasia ectodérmica.

9.4 Embriogênese das glândulas mamárias e
No embrião com 6 semanas de vida, duas
faixas de espessamento do ectoderma
começam a se estender ao longo das
paredes ventrolaterais. S Estas faixas são
denominadas de linhas mamárias, que
posteriormente se fragmentam a fim de se
diferenciarem nas glândulas mamárias.
Como as outras glândulas da pele, essas
glândulas também são formadas pelo
ectoderma em resposta às influências
indutivas do mesoderma. Pela ação da
testosterona os ductos lactíferos regridem
no sexo masculino.
Vários genes Wnts se expressam nas linhas
mamárias. Outros genes relacionados com
a diferenciação das mamas são:
neurorregulina-3, Tbx-3, BMP-4 e Msx-2.
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9.4.1 Mal-formações dns glândulas mamárias

Podem ocorrer malformações na formação das glândulas mamárias que incluem desde a formação de
mamilos extranumerários até a invaginação ou ausência de mamilos como pode ser observado nas fotos
acima.

As células epiteliais do ducto mamário em formação secretam a proteína relacionada ao hormônio da
paratireoide, a qual aumenta a sensibilidade das células mesenquimais à BMP-4. Estas células, por sua
vez induzem a imaginação do ducto mamário e a expressão do fator de transcrição Msx-2. A expressão
deste gene tem como função inibir a formação dos folículos pilosos na região do mamilo.



CAPITULO 10

EMBRIOGÊNESE DO ESQUELETO AXIAL, APENDICULAR E MUSCULAR

O sistema esquelético é formado pelo sistema axial e apendicular, sendo ambos compostos por diversos
ossos como mostram os esquemas abaixo, Neste capitulo veremos o desenvolvimento do esqueleto
axial, com exceção da cabeça e pescoço que será estudado no próximo capitulo. Também veremos o
desenvolvimento do esqueleto apendicular e do sistema muscular.
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A origem deste sistema, assim como a derme da pele, ocorre a partir do mesoderma paraxial que forma
os somitos subdividos em somitômeros. O somitômero que origina o sistema esquelético é denominado
esclerótomo.

10.1 Desenvolvimento esqueleto axial

Esclerótomo – a partir do somito recém-formado que se constitui de um bloco de células mesenquimais,
começa a surgir na região central uma cavidade. Esta cavidade é ocupada por uma população de células
dispostas frouxamente. Essas células e outras localizadas na parede ventromedial do somito é que irão
constituir as vértebras da coluna vertebral e as costelas. Uma vez formadas, as células do esclerótomo
migram e se dispõe em torno do tubo neural e da notocorda a fim de darem origem a coluna vertebral.

Os esclerótomos passam a formar blocos separados por tecido mesenquimal de menor densidade onde se
diferenciam nas vértebras. A parte caudal de cada esclerótomo é mais compacta que a parte cefálica.
Durante a 6ª semana os esboços das vértebras estão estabelecidos. A parte mais densa do esclerótomo
originará o disco invertebral. Entretanto, cada vértebra será formada pela parte caudal de um
esclerótomo que se funde com a parte cefálica do esclerótomo vizinho (subjacente).

O crescimento do esclerótomo no sentido dorsal origina os arcos vertebrais e no sentido ventrolateral
origina as costelas. No caso, os arcos vertebrais serão formados ao redor do tubo neural. Parte do núcleo
pulposo que fica dentro no interior de um anel formado de cartilagem fibrosa se origina da notocorda.
Alias, acredita-se que este é o único tecido diferenciado da notocorda que permanece no embrião e no
adulto, enquanto o restante da notocorda se degenera. As vértebras são formadas por tecido
mesenquimal e se tornam cartilaginosas a partir da 6ª semana. A sua ossificação começa na 7ª semana e
se completa apenas quando o individuo tem cerca de 25 anos de vida.
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Nem todos os ossos se originam a partir deste processo. O osso esterno não é formado do mesoderma
paraxial, mas sim do mesoderma lateral, mais especificamente da união de duas condensações
posicionadas ventrolateralmente, entre as costelas. Estas condensações inicialmente formam barras
cartilaginosas e vão se fundindo craniocaudalmente e com as extremidades ventrais das sete primeiras
costelas. A ossificação começa no manúbrio e nas esternébras (corpo do esterno) durante a vida fetal,
mas o centro de ossificação do processo xifoide aparece somente na infância. As clavículas também não
surgem do mesoderma paraxial mas sim de células da crista neural. Elas sofrem ossificação
intramembranosa a partir da 7ª semana de desenvolvimento. Mais tarde, surge cartilagem nas
extremidades destes ossos. Ao contrário, a escapula tem origem somítica, mas de células oriundas das
regiões do dermatomo e miótomo, e não do esclerótomo.

Da parte condensada das células
mesenquimais localizada na
região lateral às vértebras
torácicas serão originadas as
costelas. Em consequência do
rearranjo dos somitos para
formar as vértebras, a parte
proximal da costela se originará a
partir da região central do
esclerótomo. A parte mais distal
da costela se originará da porção
lateral do somito cranial.
Inicialmente as costelas são
formadas de cartilagem, e
somente iniciam a sua ossificação
a partir da 6ª semana de
desenvolvimento embrionário.
Quando ocorre a união entre o
processo costal e a vértebra, a
articulação sinovial é
estabelecida.

194



10.2 Desenvolvimento dos músculos da coluna vertebral e tronco

Nos somitômeros existe uma faixa tecidual chamada miotómo que se localiza na parte ventral do somito..
Assim, enquanto a parte dorsal forma o dermátomo que origina a derme, o miótomo irá originar a
musculatura do tronco e dos membros. Para formar os músculos associados ao sistema esquelético axial,
o miótomo se subdivide em dois conjuntos de células: o epímero situado na parte dorsal e o hipômero na
região ventral. O epímero da origem aos músculos extensores da coluna vertebral. Os extensores do
tronco são os músculos eretores da espinha, que incluem o iliocostal torácico, o longuíssimo dorsal, o
espinhal torácico e o iliocostal lombar.

Já o hipômero se segmenta em três camadas localizadas na região torácica e na região abdominal. A
camada torácica dará origem ao músculos intercostais internos e externos e o músculo transverso. A
camada abdominal origina os músculos oblíquos externo e interno e o músculo transverso.
Outros músculos corporais acabam se formando a partir da migração de células do hipômero para a
parede ventral do corpo como o escaleno, o gênio-hioideo e a musculatura infra-hiódea. No abdômen
estas células dão origem ao músculo reto abdominal.
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10.3 Desenvolvimento do sistema esquelético apendicular

Quando está finalizando a 4ª semana de desenvolvimento, os brotos dos membros começam a
aparecer no embrião. Eles ainda são apenas excrescências da parede ventro-lateral do corpo.

Estes brotos possuem uma região central de origem mesodérmica que se deriva do mesoderma lateral e
que será responsável pela formação dos ossos e tecido conjuntivo do membro, que será recoberta por
uma camada de células ectodérmicas como formato cuboide. Na parte distal (borda distal) o ectoderma
forma a chamada crista ectodérmica apical que age sobre as células mesenquimais vizinhas fazendo com
que estas fiquem indiferenciadas e tenham capacidade de proliferação rápida. Esta área do órgão em
formação é chamada de zona de progresso.



Na medida que o membro vai crescendo estas células começam a se diferenciar em cartilagem e
músculo que formarão os membros. Nos embriões com 6 semanas de desenvolvimento a parte terminal
dos brotos começa a se tornar achatada e forma as palmas das mãos e as plantas dos pés. Os dedos das
mãos e pés são formadas pela indução de morte celular programada (apoptose) das linhagens celulares
interdigitais. A diferenciação dos membros é bastante similar, com exceção de que tal formação é cerca
de 2 dias atrasadas nos membros inferiores em relação aos superiores.

Diferenciação dos dedos: um aglomerado de células localizados na borda posterior do membro
chamado de zona de atividade de polarização (ZAP) produz ácido retinóico (vitamina A), que por sua
vez inicia a expressão do gene SHH. Esta expressão é importante para que os dedos apareçam na ordem
correta, com o polegar localizado na posição anterior (radial).
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10. 4 Aspectos gerais da ossificação esquelética

Na 6ª semana de desenvolvimento embrionário, surgem quatro locais (centros) de condrogênese. Ou
seja, centros de formação de tecido cartilaginoso. Dois estão localizados na região central e os outros em
cada arco vertebral. Estes centros de condrogênese irão se fundir posteriormente. A partir dos centros
dos arcos vertebrais serão formadas estruturas conhecidas como processos espinhosos e transversos,
que darão inicialmente origem a uma coluna vertebral cartilaginosa. Parte da ossificação ocorre ainda no
período pré-natal e parte no período pós-natal.

A troca de um esqueleto membranoso e cartilaginoso por um esqueleto ósseo denominação maturação
esquelética. Ao longo do desenvolvimento existem 05 períodos e maturação esquelética, que são
comentados a seguir:

Período embrionário: a clavícula é o primeiro osso a começar o processo de ossificação. Neste
momento, também começam a se ossificar a mandíbula, maxilar, úmero, radio, cúbito fêmur e tíbia.

Período fetal: os ossos da escapula, ilíaco, peroné falanges distais da mão e determinados ossos da
cabeça começam a se ossificar. Entretanto, a ossificação da maior parte dos ossos cranianos e as diáfises
(metacarpo e falanges), bem como os arcos neurais e centros vertebrais só vão se ossificar no período
que antecede o nascimento (pré-natal). Os ossos calcâneo, tallus, cuboide, extremo distal do fêmur e
proximal da tíbia, e a cabeça do úmero só vão e ossificar um pouco antes do nascimento.

Período pós-nascimento (pós-natal): quase todas as extremidades começam a se ossificar.
Período da adolescência: a maioria dos centros secundários de ossificação das vértebras, costelas,
clavículas e ossos do quadril começam a se ossificar. As fusões entre os centros epifisários e diafisiários
ocorrem geralmente entre os 20 e 30 anos. Este processo ocorre antes nas mulheres do que nos
homens.
Período de adulto jovem: as suturas do crânio começam a se fechar.

10. 5 Controle genético do desenvolvimento músculo-esquelético

Desde o inicio do século 19
cientistas observaram que muitos
animais possuíam uma morfologia
embrionária muito similar.
Surpreendentemente, no momento
da embriogênese, o embrião
humano e um embrião de rã se
parecem muito, indicando que
muitos genes que regulam o nosso
desenvolvimento apareceram em
outros animais mais primitivos. No
final do século 20, uma classe
particular de genes chamados
GENES HOMEOTICOS foi bem
caracterizada.

Estes genes possuem na sua estrutura, uma sequencia de nucleotídeo que é conhecida de HOMEOBOX.
Assim todos os genes que contem sequencias homeobox passaram a ser conhecidos como GENES HOX. A
“família dos genes HOX” é de fundamental importância para a determinação do plano corporal, incluindo
os segmentos do nosso corpo (cabeça, tórax e membros).
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Para a formação da coluna vertebral e costelas a expressão dos genes HOX é detectada quando aparece
o mesoderma pré-somítico (mesoderma paraxial). Esta expressão continua até a formação da cartilagem
que ira originar as primeiras vértebras. A formação dos diferentes formatos de vértebras também é
regulada pelos genes HOX.

Principais genes HOX envolvidos com o desenvolvimento da coluna vertebral

Como foi anteriormente comentado, os primeiros genes HOX foram identificados na mosca das frutas
Drosophila melanogaster. Nos seres humanos, os genes HOX foram descritos pela primeira vez por Hafen
e colaboradores em 1983.

10. 6 Malformações no desenvolvimento do sistema músculo-esquelético

Deformidades congênitas da coluna vertebral
(escoliose congênita): é o tipo de escoliose
decorrente do desenvolvimento anormal de uma
ou mais vértebras da coluna da criança. As
malformações em geral já estão presentes antes
da criança nascer, ainda dentro do útero.

.

Diferenciação das
vértebras é influenciada
pela notocorda e pelo
tubo neural: a indução da
diferenciação das
vértebras a partir do
esclerótomo é medida
pelo o produto do gene
Shh que é sintetizado e
liberado pela notocorda.
Por sua vez, o gene Shh
induz a expressão do
gene Pax-1 que irá formar
o corpo da vértebra. A
formação da parte dorsal
da vértebra é
desencadeada pela
expressão dos genes Pax-
9 e dos genes HOX Msx-1
e Msx-2 pelas células do
teto do tubo neural.

A relevância clínica e entendermos a regulação do desenvolvimento do sistema esquelético via genes
HOX está no fato de que, muitas malformações embrionárias nos seres humanos podem ser
desencadeadas pelo mutações ou alterações na expressão destes genes por outros fatores ambientais.
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Pé torto congênito: é uma deformidade complexa que envolve
malformações nas articulações do tornozelo, subtalar e
mesotársica, nos músculos, tendões e vasos sanguíneos. Sua
etiologia não está completamente esclarecida. O pé geralmente
é pequeno e posicionado para dentro (posição equino-varo-
supinado). A deformidade ocorre em cada 1 para 1000 nascidos
vivos. Em homens esta condição é duas vezes mais frequentes
do que em mulheres.

Síndrome do ventre de ameixa (Prune Belly): é uma doença
rara (1 a cada 40.000 nascimentos), onde 97% das crianças
afetadas são do sexo masculino. Caracteriza-se por uma
tríade de sintomas que afetam o sistema urinário e também
ausência dos músculos abdominais que faz com que o
abdômen fique distendido, e com a pele muitas vezes
enrugada.

Pectus escavatum Pectus carinatum

Pectus escavatum: é uma malformação que causa deformidade da parede torácica anterior, no qual o
esterno e a caixa torácica crescem de modo anormal.

Pectus carinatum: outra malformação associada ao tórax, onde o externo se torna proeminente. Também
conhecida como peito de pomba congênito. Homens geralmente são mais afetados por esta
malformação, do que mulheres.
Tanto o pectus escavatum quanto o carinatum podem fazer parte de síndromes mais complexas
associadas a mutações genéticas. Por exemplo, é comum homens portadores de talassamia apresentarem
pectus escavatum.

Cauda vestigial: durante a evolução
humanas algumas estruturas
perderam a sua funcionalidade, e
portanto foram embriologicamente
descartadas. Este é o caso da cauda.
Entretanto, mutações podem levar ao
aparecimento vestigial deste órgão.
Malformação extremamente rara.
Estudos em modelos experimentais
(ratos) sugerem papel do gene Wnt-
3a neste tipo de malformação.
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Entre a 4ª e a 8ª semana começa o desenvolvimento da cabeça e pescoço. Inicialmente falaremos da
formação do crânio do embrião. O crânio do embrião é subdividido em duas partes: o neurocrânio que
formará a calota e a base cranianas o viscerocrânio que formará a face do embrião.

CAPÍTULO 11

EMBRIOGÊNESE DA CABEÇA E PESCOÇO

11.1 Formação do neurocrânio

O neurocrânio possui duas partes. Uma parte cartilaginosa que forma a base do crânio (ou condocrânio),
e uma parte membranosa que forma a abóbada craniana (ou calota craniana).
A abóbada craniana é formada pelos seguintes ossos planos : frontais e ossos parietais; as partes

escamosas do osso temporal e a parte interparietal do osso occipital. Todos estes ossos serão formados
por ossificação intramembranosa.

A morfogênese dos ossos da calota craniana é um processo de desenvolvimento demorado que se inicia
durante a embriogênese e é completada durante a idade adulta.

O neurocrânio se desenvolve a partir de células da mesoderme paraxial e células da crista neural. 
Base do crânio primeiro é formado por ossificação endochondral. A ectomeninge sofre ossificação
intramembanosa formando os ossos chatos da cabeça.
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OSSOS DO CRÂNIO DERIVADOS DA CRISTA NEURAL (BRANCO) DO MESODERMA 
PARAXIAL (AZUL)

O desenvolvimento dos ossos craniais inicia com uma condensação das células mesenquimais que
contem células osteoprogenitoras. Esta região condensada se torna altamente vascular e forma uma
membrana. Esta membrana é a primeira evidência da formação inicial do crânio. Ao mesmo tempo,
células do esclerótomo occipital se concentram ao redor da notocorda. A partir desta região, a
condensação mesenquimal se estende e forma a base do crânio.

Durante a 5a semana, o mesenquima dá origem ao neurocranio membranoso. Esta membrana passa a
ser chamada de meninge primitiva. A meninge primitiva se divide em duas camadas. A endomeninge
que depois irá contribuir para a formação das meninges pia mater e aracnoide. A ectomeninge
contribui para a formação da parte interna da dura mater e uma camada com propriedades
osteogênicas. Concomitante a este processo o cérebro cresce de modo dramático dentro do crânio em
formação.

11.1.1 Fase embrionária do desenvolvimento do neurocrânio



A ectomeninge sofre ossificação intramembanosa formando os ossos chatos da cabeça, enquanto que a
base do crânio primeiro é formado por um tecido cartilaginoso, para depois ele se ossificar (ossificação
endochondral).

As células mesodérmicas que sofrem uma ossificação intramembranosa direta, que inicialmente ocorre
via formação de espículas muito similares a agulhas que se formam e se espalham a partir de centros de
ossificação primária. Os ossos desenvolvidos a partir deste processo formam a abóbada craniana:
frontal, parietal, porção interparietal do osso occipital, porção escamosa dos ossos temporais.

OSSIFICAÇÃO INTRAMEMBRANOSA VIA FORMAÇÃO DE 
ESPÍCULAS ÓSSEAS

11.1.3 Características da ossificação do neurocrânio

Ossos frontais: é no local onde estes ossos vão se desenvoler é que aparecem os primeiros centros de
ossificação primaria ao redor da 8a semana de desenvolvimento. Três pares de centros secundários de
ossificação aparecem mais tarde nos processos zigomático, espinha nasal e fossa troclear fundindo-se
entre o 6o e 7o mês de gravidez. Entretanto, os ossos frontais permanecem separados até após o
nascimento, bem como outros ossos chatos que formam o crânio.

Ossos occipitais: estes ossos também se formam via ossificação intramembranosa na porção que fica
entre os ossos parietais (interparieta). Esta ossificação acontece a partir de dois centros de ossificações
que ficam um em cada lado. O resto osso occipital sofre ossificação endocontral.

A porção escamosa e o anel timpânico do osso temporal possuem ossificaçao intramembranosa a partir
de centros de ossificação que aparecem na 8a semana de desenvolvimento.

Ossso temporal: existem duas porções deste osso que sofrem ossificação intramembranosa que se
fundem até o nascimento. O resto deste osso sofre ossificação encondral.
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11.1.2 Fase fetal do desenvolvimento do neurocrânio



11.1.4 Suturas e Fontanelas

Quando o concepto nasce a ossificação intramembranosa do neurocrânio não está totalmente concluída.
Os ossos chatos do crânio estão separados entre si por tecido conjuntivo não calcificado conhecidos
como suturas. Quando mais que um osso se encontra (como é o caso das duas lâminas do osso frontal e
os dois ossos parietais) a junção também feita por tecido conjuntivo é conhecido com fontanela (moleira).
Também existem fontanelas entre os ossos parietais e occipital, fontanelas anterolaterais (esfenóides) e
posterolaterais (mastoides). As fontanelas anterolaterais se fecham no 3 mês de vida pós-natal, enquanto
que as posterolaterais no primeiro ano de vida. Já as fontanelas anteriores se fecham quando a criança
tem cerca de 2 anos de idade.

11.1.5 Malformações embrionárias no neurocrânio
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Relevância das fontanelas: estas seis
fontanelas são muito importantes
porque permitem a deformação da
cabeça (da abóbada) do concepto
durante o parto, no momento em que
ocorre a passage pela vagina. Além disto
permite o crescimento do encéfalo
durante a infância.

Síndrome do “crânio em folha de trevo” é uma configuração anormal em que ocorre ossificação
prematura das suturas cranianas. Trata-se de deformidade caracterizada por acentuado alargamento da
cabeça, com configuração trilobulada da visão frontal, lembrando um trevo de três folhas. Este tipo de
malformação é muito rara.

O fechamento prematura de
das fontanelas pode levar a
malformações cranianas
importantes. Confome a
ocorrência do fechamento
prematuro, a cabeça ficará
com um formato
diferenciado.
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Microcefalias” é uma configuração anormal
em que ocorre ossificação prematura do
neurocrânio. A microcefalia pode congênita
(associada a alguma herança genética),
adquirida ou desenvolver-se nos primeiros
anos de vida. Pode ser também induzida pela
exposição a substâncias nocivas durante o
desenvolvimento fetal incluindo
microorganismos com o Zika vírus.

O surto de microcefalias
observado no Brasil, nos
dos últimos anos levantou
a suspeita de que a
infecção pelo Zika vírus,
transmitido pelo mosquito
Aedes aegypti poderia ser
o agente causal. Um
estudo conduzido por
pesquisadores neurologista
do Rio de Janeiro fez uma
importante descrição
destas malformações em
relação a infecção pelo
vírus Zika.

O número elevado de bebes
malformados ocorreu porque os
sintomas de contaminação pelo
Zika vírus, as vezes são tênues o
que impede o seu
reconhecimento imediato e
podem ser confundidos com
outras viroses. Os sintomas
incluem incluem conjuntivite e
febre, além de outros e começam
a ser sentidos aproximadamente
10 dias após ser picado pelo
mosquito.
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A microcefalia associada a
infecção do zika vírus
também apresenta
importantes alterações na
massa encefálica, como
pode ser observado nas
imagens mostradas acima.
Entre estas, um dos
hemisférios cerebrais pode
ser bem menor que o
outro e também podem
ocorrer excesso de pele na
região craniana, como
também é mostrado
acima.

11.2 Desenvolvimento do Viscerocrânio

O viscerocrânio é constituído pelos ossos da face. Na 4ª semana do desenvolvimento, concomitante ao
dobramento do embrião, a partir dos somitos localizados na região occipital surge uma faringe primitiva
que é delimitada por uma estrutura chamada aparelho branquial (ou faríngeo). Este aparelho é
constituído por um conjunto dos arcos branquiais, sulcos (ou fendas) branquiais (entre os arcos
externamente) e bolsas faríngeas (entre os arcos, internamente). Nos peixes e anfíbios os arcos
branquiais irão originar o sistema de guelras que está associado a respiração. Entretanto nas aves e
mamíferos, incluindo o ser humano, o aparelho branquial origina as estruturas da cabeça e do pescoço.

O viscerocrânio se forma a partir dos dois primeiros arcos faríngeos, O primeiro arco irá originar na parte
dorsal o processo maxilar que, por sua vez originará a região do olho, o osso maxilar, o zigomático e parte
do osso temporal. Na parte ventral, o primeiro arco irá originar o processo mandibular que contém a
chamada cartilagem de Meckel. Em torno desta cartilagem o mesenquima irá se condensar dando
origem a mandíbula. Entretanto, logo depois da formação deste osso a cartilagem de Meckel desaparece
com exceção do ligamento esfenomandiular que se origem dela. No processo mandibular, a extremidade
da região dorsal irá originar ossos importantes da orelha interna: a bigorna, o martelo e o estribo. A
ossificação destes ossículos ocorre no início do 4º mês de gestação. Os ossos da face incluindo os ossos
nasais e lacrimais se derivarão de células da crista neural.

Na base do crânio, ao contrário da calota craniana os ossos são predominantemente formados por
ossificação endochondral. A conversão do mesenquima da ectomeninge em cartilagem constitui o inicio
da formação do condrocrânio que começa ao redor do 40 dia da gestação. Por volta da 8a semana, a
membrane inicial que delimitava o crânio (também chamada desmocrânio) é totalmente substituida por
cartilage. A ossificação desta cartilagem começa precisamente na 12a semana de desenvolvimento, na
parte do osso occipital que não sofre calcificação intramembranosa.
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A CABEÇA E PESCOÇO SE ORIGINAM A PARTIR DE ESTRUTURAS CHAMADAS ARCO 
FARÍNGEOS - 1º ARCO FORMA OSSOS DA FACE E DEMAIS ARCOS FORMAM 

ESTRUTURAS DO PESCOÇO

CADA ARCO É REVESTIDO EXTERNAMENTE POR ECTODERMA E INTERNAMENTE POR 
ENDODERMA. NO CENTRO AS CÉLULAS SE ORIGINAM DO MESODERMA PARAXIAL E 

DA CRISTA NEURAL.  
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PROCESSOS DE DIFERENCIAÇÃO DO VISCEROCRÂNIO A PARTIR DO 1º ARCO FARÍNGEO

O primeiro arco começa a se diferenciar, e a sua parte dorsal origina o processo maxilar que, por sua vez
originará a região do olho, o osso maxilar, o zigomático e parte do osso temporal. Na parte ventral, o
primeiro arco irá originar o processo mandibular que contém a chamada cartilagem de Meckel. Em
torno desta cartilagem o mesenquima irá se condensar dando origem a mandíbula. Entretanto, logo
depois da formação deste osso a cartilagem de Meckel desaparece com exceção do ligamento
esfenomandiular que se origem dela.

A figura apresentada abaixo faz uma síntese das principais estruturas formadas da face e que estão
relacionadas com o 1º arco E também da associação entre a formação das estruturas do pescoço com o 2
e 3º arcos faríngeos.

11.2.1 Desenvolvimento dos Ossos da Face
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11.2.2 Desenvolvimento dos Ossos da Orelha

No processo mandibular, a extremidade da região dorsal irá originar ossos importantes da orelha interna:
a bigorna e o martelo. A ossificação destes ossículos ocorre no início do 4º mês de gestação.



ESQUEMA GERAL DO DESENVOLVIMENTO DA FACE



210

11.2.3 Malformações na Face

As assimetrias faciais: representam um desequilíbrio entre as estruturas esqueléticas dos dois lados da
face. A maioria das pessoas apresenta algum grau de assimetria facial, entretanto somente quando é
perceptível aos olhos do paciente, essa assimetria passa a ser relevante. Em tal condição, a correção
ortocirúrgica ou o tratamento ortodôntico são possibilidades geralmente adotadas. As deformidades
dentofaciais afetam aproximadamente 20% da população, e os pacientes com tais discrepâncias podem
apresentar vários graus de comprometimento funcional e estético

Entre as assimetrias faciais está a
Síndrome de Treacher Collins, que é
também conhecida como disostose
mandibulofacial. É uma doença
genética que envolve o primeiro e
segundo arcos branquais, sendo rara
com uma incidência estimada de
1:40000 a 1:70000 nascidos vivos.
Ao lado apresentamos uma foto de
Simon Moore quando tinha 30 anos
e sua filha que herdou a mesma
síndrome.

Tumores faciais: higromas císticos, também denominados linfoangiomassão tumores benignos e são
produzidos pelo sistema linfático também podem causar assimetrias faciais importantes. Estes tumores
são raros. Geralmente seu tratamento é feito com o uso de uma técnica chamada escleroterapia, onde é
introduzido um medicamento dentro do cisto que leva ao seu desaparecimento,. Entretanto,
intervenções cirúrgicas podem ser indicadas dependendo da gravidade do quadro
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11.2.4 Desenvolvimento do Palato

O mesoderma localizado nas proeminências nasais forma o chamado processo palatino mediano. Este
processo, por sua vez origna a parte anterior do palato que tem a forma de uma cunha. Já o
mesoderma das proeminências maxilares dá origem a parte posterior do palato. O palato começa a se
desenvolver na 5ª semana de gestação e conclui-se na 12ª. Ocorre em três etapas: formação do palato
primário, formação do palato secundário e conclusão do palato.

A 1ª etapa começa com a formação do segmento intermaxilar que ocorre a partir da fusão de duas
apófises nasais mediais. Esta massa em forma de cunha estende-se, inferiormente, em direção à
boca primitiva, e se transforma no palato primário. Nas próxima 6 semanas no local do palato
primário será formado o palato secundário representando a 2ª etapa do processo. A terceira e
última etapa ocorre até o final da 12ª semana, quando o palato posterior se encontra com anterior
e se funde, formando assim o palato definitivo, que separa a cavidade nasal da cavidade bucal.



212

AS FISSURAS PALATINAS SÃO MALFORMAÇÕES FREQUENTES NA POPULAÇÃO

A fissura labiopalatina é uma malformação que ocorre quando permanece uma abertura na região do
lábio ou palato, ocasionada pelo não fechamento dessas estruturas, que ocorre entre a quarta e a oitava
semana de gestação. Em nível mundial estima-se a ocorrência de 1 criança com fissura (ou fenda)
palatina a cada 1000 nascimentos. Entretanto, a chance de ocorrência deste tipo de malformação
aumenta se existem familiares afetados. Estima-se que se ambos os pais não possuem a malformação o
risco de terem um filho com fissura palatina é de 0,1%. Entretanto, se um dos pais é portador da
malformação, a chance de ter filho malformado sobre para 15%. Famílias que já possuam um filho com
fissura palatina tem 4,5% mais chance de ter outro filho com o mesmo problema. Este tipo de
malformação é mais comum no sexo masculino.Dentre os possíveis fatores ambientais predisponentes
está o uso abusivo de substâncias psicoativas como o álcool e o cigarro, realização de raiox X na região
abdominal durante a gravidez idade dos pais, deficiência nutricional, uso no primeiro trimestre da
gestação de de anticonvulsivantes ou corticoides pela gestante, etc.

11.2.5 Malformações Embrionárias do Palato

11.3 Desenvolvimento do Nariz

Como já foi anteriormente comentado o viscerocrânio se desenvolve a partir do 1º arco branquial. No
caso, a formação do nariz e das fossas nasais ocorre pela proliferação do ectoderma localizado no
processo frontal. Esta proliferação dá origem a duas estruturas em formato de ferradura chamadas de
placóides nasais. Uma vez formadas as bordas dos placóides se fundem e a porção central invagina
formando as fossas nasais.

O processo frontonasal origna a raiz do nariz, enquanto que os processos nasais laterais originam as asas
do naris e os processos nasais medianos se fundem para originar a ponta do nariz e o septo nasal

A falha no
desenvolvimento
dos placóides a
criança pode
ocasionar uma
malformação
denominada
aagnesia do nariz
(ausência).
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11.4 Desenvolvimento do Pescoço

As estruturas do pescoço se formam principalmente a partir do 3º e 4º Arcos Branquiais. No caso, a
partir do 3º arco serão formados o corno maior e parte inferior do ósso hióide, o músculo estilofarígeo, o
IX nervo craniano (glossofaríngeo) e as artérias carótidas comuns e internas

Do 4º Arco se originam as cartilagens da laringe e
seus ligamentos, o músculo cricotireóideo, e os
músculo elevador do véu do palato, constritores
da faringe, músculos intrínsecos da laringe

11.5 Desenvolvimento de estruturas a partir dos sulcos e bolsas faríngeas

1º Par de Sulcos –forma os meatos acústicos externos das orelhas
1º Par de Bolsas Faríngeas – forma as tubas auditivas e as cavidades timpânicas
2º Par de Bolsas Faríngeas – formam as tonsilas palatinas
3º Par de Bolsas Faríngeas – formam as glândulas paratireoides inferiores e o timo

Já á tireoide é formada a partir de um divertículo do endoderma do assoalho da faringe primitiva,
entre o primeiro e o segundo pares de bolsas faríngeas.
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O Sistema Nervoso Central (SNC) e o Sistema Nervoso Periférico (SNP) são componentes chaves de
integração das funções do organismo e das respostas frente aos desafios ambientais. O SNC é composto
basicamente encéfalo, que por sua vez se subdivide no cérebro, tronco cerebral e cerebelo e também
pela medula espinhal. Já o SNP é formado pelos nervos periféricos e pelo sistema nervoso autônomo,
que se subdivide no sistema simpático e parassimpático. No caso o SNC tem suas estruturas protegidas
pela caixa craniana enquanto que a medula é protegida pelas vertebras da coluna vertebral.

CAPITULO 12

EMBRIOGÊNESE DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL E PERIFÉRICO

Em termos anatomo-funcionais o cérebro se subdivide nas regiões do córtex, diencéfalo e este é formado 
pelo hipotálamo e o tálamo. Já o tronco cerebral é composto pelas regiões denominadas: mesencéfalo, 
ponte e bulbo. 

12.1 Revisão anatomo-funcional do sistema nervoso
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O cérebro possui quatro cavidades
anatômicas denominadas ventrículos: dois
ventrículos laterais, que são maiores e mais
altos, um terceiro ventrículo intermediário, e
um quarto ventrículo que está posicionado na
parte mais baixa, no tronco cerebral. Os
ventrículos são interligados entre si e suas
membranas de revestimento (epêndima ou
membrana ependimária) produzem um
líquido que circula no interior destes
ventrículos e também na medula espinhal.
Este líquido é denonominado liquido cefalo-
raquidiano (LCR ou líquor). É importante
comentar que esta membrana possui vasos
sanguíneos no seu interior e líquor é
produzido através da passagem do sangue
pelo epêndima.

SISTEMA VENTRICULAR HUMANO

Em termos histológicos o cérebro é composto por diversas células, como foi descrito no capitulo 3.
Relembrando: neurônios e células da glia que são os astrócitos, os oligodentrócitos e as células
ependimárias.

Nós já falamos sobre o desenvolvimento do tubo neural, a partir da 3ª semana de desenvolvimento
embrionário. Entretanto, agora vamos comentar com maior profundidade como é que se dará a
diferenciação das estruturas do SNC e do SNP. Vamos relembrar que, por volta do 18º dia do
desenvolvimento o embrião apresenta a formação da placa neural e as camadas germinativas já se
formaram, como podemos ver no esquema apresentado abaixo.

12.2  Embriogênese do Sistema Nervoso Central

Logo a seguir esta placa neural se aprofunda e se transforma no sulco neural. Este processo se inicia na
região central do embrião dirigindo-se, inicialmente para a extremidade que será a futura cabeça do
embrião (região cefálica) e depois para a região caudal.
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Assim, no 20º dia o sulco neural e dobra e dá origem ao tubo neural. Por sua vez, algumas células durante
a formação do tubo neural acabam dando origem a crista neural, que muitos consideram como a 4ª
camada embrionária, já que muitas estruturas corporais derivarão destas células. O fechamento do tubo
neural continua ocorrendo, em direção as extremidades. No 25º dia, as extremidades ainda não
completamente fechadas passsam a se denominar neurósporos. O neurósporo anterior irá dar origem as
estruturas da cabeça do embrião e o neurósporo posterior a região caudal marcado pelo final da medula
espinhal e da coluna vertebral do embrião. Como o fechamento do tubo neural foi mais rápido na direção
cefálica, esta extremidade começa a se alargar formando três vesículas primitivas: o prósencéfalo, o
mesencéfalo e o romboencéfalo.

O prósencéfalo se estrangula e dá origem a duas regiões distintas: o telencélafo e o diencéfalo. O
mesencéfalo não se subdivide. O mesmo estrangulamento é observado no romboencéfalo que dá origem
ao metencéfalo e ao miencéfalo. Deste modo, no inicio o SNC do embrião é constituído por cinco vesículas
localizadas em linha reta. O telencéfalo formará os hemisférios cerebrais e no diencéfalo que formará o
tálamo e hipotálamo. O mesencéflao pouco se desenvolve. Porém o romboencéfalo se subdivide em
metencéfalo que dá origem ao cerebelo e no miencéfalo que dá origem a medula.
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No 27º dia os neurósporos estarão totalmente fechados, o embrião está se dobrando e a parte cefálica do
embrião já está bem maior do que a caudal.
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O esquema abaixo apresenta uma síntese das vesículas primárias e secundárias formadas na região
cefálica do embrião, que darão origem ao SNC.

Entre a 8ª a 26ª semana os hemisférios cerebrais começam a se formar. Entre a 26ª a 38ª semana de
desenvolvimento o encéfalo sofrerá mudanças estruturais que incluem a formação do cerebelo e as
circunvoluções do cérebro.

Na 4ª semana o dobramento do embrião produz duas curvaturas: curvatura do encéfalo médio e
curvatura do encéfalo posterior . Estas curvaturas serão importantes e determinantes na anatomia do SNC
em formação. A curvatura do encéfalo posterior forma a flexura pontina que irá delimitar as estruturas
encefálicas das medulares. O esquema abaixo apresenta as principais modificações embrionárias entre a
3ª e a 14ª semana de desenvolvimento, quando já se reconhecem as principais estruturas do SNC.



219

12.3  Embriogênese da Glândula Pineal

Ao longo da 7ª semana começa a se diferenciar uma
glândula filogeneticamente primitiva (ou seja presente
em mamíferos mais primitivos) denominada glândula
pineal. A função desta glândula é regulada pelo
fotoperíodo, e deste momento secreta o seu principal
hormônio (melatonina) a noite. Este hormônio auxilia a
regular o nosso ciclo de sono e vigília. Esta glândula se
diferencia de células oriundas do teto do diencéfalo
(divertículo mediano).

12.4  Malformações embrionárias do Sistema Nervoso Central 

O não fechamento do neurósporo anterior pode dar origem a anencefalia ou a encefalocele.

ANENCEFALIA ENCEFALOCELE

O não fechamento do neurósporo posterior pode dar origem a espinha bífida.

Este tipo de malformação tem sido associada com estados desnutricionais em que existe baixa ingestão
de ácido fólico pelas gestantes. Esta associação foi descrita pela primeira vez a partir de estudos
epidemiológicos realizados na Inglaterra. Este foi o primeiro País que passou a suplementar as mulheres
gestantes com folato observando redução na prevalência deste tipo de malformação.



220

Por este motivo no Brasil, todas as mulheres que fazem acompanhamento pré-natal são
suplementadas com ferro (para evitar desnutrição) e também com ácido fólico, como pode ser
observado na página abaixo obtida a partir do site do Ministério da Saúde.



221

12.5  Neurogênese do Encéfalo

Quando o tubo neural começa a se formar, as células neurais também começam a se diferenciar.
Inicialmente é formada uma única camada de células conhecida como neuroepitélio. Esta camada de
células-tronco é rica em filamentos das moléculas vimentina e nestina, e acaba dando origem a duas
linhagens celulares distintas: uma linhagem de neuroblastos, que irá originar os neurônios e a outra de
glioblastos que originará as células da glia. Os neuroblastos começam a ser produzidos entre a 8ª a 22ª
semana do desenvolvimento.
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12.5.1 Diferenciação dos Neurônios

Inicialmente o neuroepitélio origina
os neuroblastos apolares que
ativamo os genes da neurogenina 1
e 2 e suprimem o gene da nestina.
Esta modulação genética é
determinante para a formação do
neurobasto bipolar que começa a
formar dois processos
citoplasmáticos opostos Um deles
dará origem ao axônio e o outro
aos dendritos. O término da
formação destes processos origina
o neurônio.

12.5.2 Destinos das células em relação ao tubo neural

Conforme o local onde as células estão posicionadas em relação ao tubo neural, se originarão estruturas
importantes do SNC. Por exemplo, células da região dorsal darão origem aos neurônios sensitivos, o
teto da placa do neuroepitélio, dá origem ao epêndima, que recobre o plexo coroide dos ventrículos e
que produz o licor (LCR). Já, a região ventral dá origem aos neurônios motores

12.5.3 Controle genético da diferenciação neural

As células do tubo neural podem ser identificadas por camadas que expressam diferentes tipos de genes.
Camada ventricular – é formada por células que estão mais próximas a luz do tubo, são os neuroblastos,
ou seja aquelas que apresentam intensa atividade mitótica, ou seja se dividem muito. Genes das ciclinas,
da síntese de histonas estão super expressos nestas células.
Camada subventricular – a maior parte das células já estão mais quiescentes, ou sejam não se dividem,
ainda que algumas entram em mitose. Estas células expressam genes como as das proteínas p21, p27 e
p57.
Zona intermediária – é uma zona bastante pobre em quantidade de células, e estas já não se dividem
mais, ocorrendo maior concentração de axônios e dendritos nesta região.
Zona cortical – é formada por projeções dos axônios e dendritos que expressam genes como p RB e
Existe uma maior quantidade de células da glia e estas são vizinhas das células que formam as meninges
como a pia mater.
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DIFERENCIAÇÃO DOS NEUROBLASTOS EM NEURÔNIOS NO TUBO NEURAL

Na zona cortical onde não existe mais mitose dos neuroblastos, as células se diferenciam formando o
epêndima ou células ependimárias que irão delimitar as cavidades ventriculares do encéfalo. Como foi
anteriormente comentado, estas célulasirão produzir o LCR ou líquor.

12.6 Diferenciação da Medula Espinhal

A medula espinhal tem uma diferenciação que lembra a do encéfalo. Ela ocorre a partir da extremidade
do romboencéfalo. Entretanto, as paredes do tubo neural nesta região começam a ficar mais espessas,
pela divisão dos neuroblastos. Este processo reduz o tamanho do canal neural.. Estas células foram a
zona ventricular que dá origem a todos os neurônios e células da glia que compõe a medula.

O espessamento das paredes laterais da medula fazem com que haja a formação de uma região ventral
também chamada de lâmina basal e outra dorsal, também chamada de lâmina alar que são separadas
por um sulco limitante. A região ventral dá origem aos núcleos dos neurônios aferentes que
constituem as colunas cinzentas dorsais da medula. A região dorsal dá origem aos núcleos dos
neurônios eferentes que constituem as colunas cinzentas ventrais da medula.
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ORIGEM EMBRIONÁRIA DAS ESTRUTURAS DA MEDULA ESPINHAL

A partir da diferenciação dos núcleos de neurônios na região dorsal e ventral da medula, que formam a
substância cinzenta, os axônios dos neurônios começam a crescer (evaginar) em direção ao exterior (substância
branca). Os axônios formarão a raiz sensitiva dorsal localizada no corno dorsal da medula, e a raiz sensitiva
ventral, localizada no corno ventral da medula, como pode ser observado no esquema abaixo. No 3º mês a
medula já tem todo o seu comprimento no embrião Como a coluna vertebral cresce mais rápido que a medula,
esta estrutura permanece no interior da coluna

12.7 Origem embrionária da mielinização dos axônios

Como sabemos existem neurônios que conduzem de maneira muito rápida a transmissão do impulso
nervoso, por serem mielinizados. Na medula espinhal são os oligodendrócitos as células da glia
responsáveis pela formação, e manutenção das bainhas de mielina dos axônios. Esta função no sistema
nervoso periférico é realizada pelas células de Schwann.

A mielinização é um processo que começa no final do período fetal e tem seu pico máximo entre os 1º e
2º anos de vida pós-natal. No SNC os oligodentrócitos que produzem a bainha de mielina derivam de
células do próprio tubo neural. Já no SNP, as células de Schwan derivam de células da crista neural.
Portanto, a mielinização é um processo que tem duas origens embrionárias..
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MIELINIZAÇÃO DOS NEURÔNIOS

12.8 Embriogênese do Sistema Nervoso Periférico (SNP): nervos

O SNP desempenha importantes
funções viscerais envolvidas com a
manutenção da homeostase corporal.

Uma grande parte das estruturas do
SNP serão formadas a partir de células
da crista neural. Para isto, as células se
desprendem da placa neural e formam
uma lâmina de células localizadas de
modo contínuo por cima do tubo
neural.

Logo a seguir esta lâmina se divide em
dois segmentos, que se dispõe ao lado
dos somitos. A seguir, estas células se
diferenciam nos nervos craniais, nervos
espinhais e gânglios associados.
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SISTEMA NERVOSO PERIFÉRICO SE ORIGINA DE CÉLULAS DA CRISTA NEURAL

12.9 Controle genético da mielinização dos nervos periféricos

Como falamos antes, a mielinização no SNP é feita pelas células de Schwann. Existe a necessidade de
interação entre estas células e o axôno do nervo que está sendo mielinizado para que ocorra, de fato a
mielinização. Isto porque, os axônios produzem substâncias moleculares que sinalizam o inicio da
mielinização. Existem vários produtos envolvidos com destaque para os fatores de crescimento FFG,
PDFG, NFG, EFG Neurorreguinas e citocinas.
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12.10 Início das Funções Neurais no Feto

A 1ª atividade reflexa que o feto irá possuir ocorre na 6ª semana
de vida. Esta é a reação ao toque perioral que é marcada por uma
flexão contralateral do pescoço. No início do 3º mês, o feto
responde a estímulos táteis em toda a superfície do seu corpo,
exceto nas costas e no topo da cabeça. Já no final do 4º mês, o
feto executa movimentos, sendo inclusive, capaz de agarrar um
bastão de vidro. A partir do 6º mês de vida o reflexo de sucção
aparece.

12.11 Malformações no Sistema Nervoso Periférico

Ao contrário do que se pode pensar, malformações no SNP existem e podem ser bastante graves. Este é
o caso da neurofibromatose também conhecida como doença de von Recklinghausen. É uma condição
genética grave que afeta cerca de 1 criança a cada 3000 nascimentos vivos. Ela ocorre porque o gene
associado a doença é muito grande apresentando assim, uma alta taxa de mutação.

NEUROFIBROMATOSE

12.12 Embriogênese do Sistema Periférico Autônomo

Ao contrário do que se pode pensar, malformações no SNP existem e podem ser bastante graves. Este é
o caso da neurofibromatose também conhecida como doença de von Recklinghausen. É uma condição
genética grave que afeta cerca de 1 criança a cada 3000 nascimentos vivos. Ela ocorre porque o gene
associado a doença é muito grande apresentando assim, uma alta taxa de mutação.
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12.10 Início das Funções Neurais no Feto

A 1ª atividade reflexa que o feto irá possuir ocorre na 6ª semana
de vida. Esta é a reação ao toque perioral que é marcada por uma
flexão contralateral do pescoço. No início do 3º mês, o feto
responde a estímulos táteis em toda a superfície do seu corpo,
exceto nas costas e no topo da cabeça. Já no final do 4º mês, o
feto executa movimentos, sendo inclusive, capaz de agarrar um
bastão de vidro. A partir do 6º mês de vida o reflexo de sucção
aparece.

12.11 Malformações no Sistema Nervoso Periférico

Ao contrário do que se pode pensar, malformações no SNP existem e podem ser bastante graves. Este é
o caso da neurofibromatose também conhecida como doença de von Recklinghausen. É uma condição
genética grave que afeta cerca de 1 criança a cada 3000 nascimentos vivos. Ela ocorre porque o gene
associado a doença é muito grande apresentando assim, uma alta taxa de mutação.

NEUROFIBROMATOSE

12.12 Embriogênese do Sistema Periférico Autônomo

Tanto o sistema nervoso simpático quanto o sistema nervoso parassimpático se originam de células da
crista neural. No caso do sistema simpático, as fibras se originam na região torácico-lombar. Na 5ª
semana de desenvolvimento, se formam pares de massas celulares denominados glânglios simpáticos.
O sistema parassimpático se origina a partir de fibras nervosas oriundas das regiões craniais e sacrais.
Estas fibras saem dos nervos oculomotor (III), facial (VII), glossofaríngeo (IX) e vago (X). Estas fibras são
pré-ganglionares.

12.13 Malformações no sistema nervoso autônomo

Ainda que mais raras, malformações neste sistema podem ocorrer. Uma condição rara é a lesão da via
simpática que pode ocorrer em qualquer nível, desde o hipotálamo até o olho. Esta malformação,
também conhecida como Síndrome de Horner é caracterizada pela ocorrência de ptose palpebral e
também por heterocromia da íris. A diferença na cor dos olhos ocorre pela ocorrência de desnervação
que faz com que os melanócitos sejam estimulados a produzir melanina, de modo diferenciado entre os
dois olhos.
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SISTEMA NERVOSO AUTÔNOMO

SÍNDROME DE HORNER: MAL FORMAÇÃO NA VIA SIMPÁTICA

Heterocromia da íris
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Existem cinco órgãos do sentido no corpo que permitem a visão, audição olfato, paladar e tato. Para que
tenhamos estas sensações, se faz necessário terminações nervosas especializadas que precisam ser
desenvolvidas ao longo da embriogênese.

CAPITULO 13

EMBRIOGÊNESE DOS ÓRGÃOS DO SENTIDO: VISÃO E AUDIÇÃO

13.1 Embriogênese dos Olhos

O inicio da formação do olho começa a partir do 22º dia da embriogênese e finaliza no 5º mês da
gestação. Por ser um órgão complexo ele se origina de quatro fontes embrionárias.
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A partir do prosencéfalo formado no tubo neural anterior começa a aparecer estruturas chamadas sulco
óticos. Estas estruturas dão origem as vesículas óticas que, entram em contato com a epiderme vizinha
induzindo a diferenciação de outras estruturas importantes: os placóides do cristalino. Estes placóides
invaginam e se diferenciam no cristalino do olho, que forma um cálice e dá finalmente origem a retina do
olho.

Os axônios das células ganglionares da retina
neural juntam-se na base do olho e
penetram pelo pedúnculo que conecta o
cálice óptico ao diencéfalo, formando o
nervo óptico.

Depois que ocorre a invaginação do placóide do cristalino, a camada ectodérmica se refaz gerando o
epitélio da córnea. Já a ebertura redonda do cálice ótico origina a pupila.

A diferenciação da córnea faz com que esta estrutura se torne transparente devido a desidratação do
estoma (tecido conjuntivo). Fatores mecânicos como a pressão do líquido intraocular levam ao
formato convexo da córnea e o seu ajuste em relação ao cristalino. Esta forma permite a condução dos
raios luminosos para a retina. Irregularidades nesta curvatura geram uma alteração conhecida como
astigmatismo.
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Já a íris se diferencia a partir de células da borda
do cálice ótico. Entretanto, tanto as células da
íris quanto os melanócitos que darão a cor do
olho são células que derivam das células da crista
neural. A camada da íris se torna mais
pigmentada, e a sua coloração é determinada
por uma maior ou menor concentração de
melanócitos. Quando a melanina fica restrita no
epitélio da íris a cor dos olhos é azul ou verde.
Por outro lado, quando a melanina encontra-se
no epitélio e no estroma dos olhos, a cor dos
olhos será castanha e suas variações. A cor
definitiva dos olhos vai ser determinada entre o
6º e o 10º mês de vida pós-natal.

Os músculos da pupila (músculos esfíncter pupilar
e dilatador pupilar) também são formados ao longo
da embriogênese a partir de células ectodérmicas
localizadas na camada epitelial anterior a íris. Já o
músculo ciliar deriva de células mesodérmicas
(mesenquima) localizadas na borda do cálice ótico.

As pálpebras se desenvolvem a partir de pregas ectodérmicas que possuem mesoderme no seu interior.
Elas são estruturas já aparentes a partir da 7ª semana da embriogênese. Antes de se abrirem se formam´
cílios e glândulas sebáceas a partir das células do ectoderma superficial. A abertura final das pálpebras
ocorrerá entre o 6 e 7ª mês de desenvolvimento. As glândulas lacrimais também se formam a partir de
células ectodérmicas que invaginam sendo glândulas exócrinas compostas. Estas glândulas se tornam
funcionais a partir do 2º mês de

13.2  Embriogênese das Pálpebras e Glândulas Lacrimais
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A diferenciação dos olhos é influenciada pela expressão de vários genes entre os quais podemos salientar
os genes RAX, Pax e Llx-2 que são expressos pelas células do campo ótico. Na região do prosencéfalo
ventral, este genes induzem a segmentação do campo ótico em que expressam os genes SHH e Cyclops.
Esta indução determinada a formação do primórdio ótico esquerdo e primórdio ótico direito. Uma vez
que estes primórdios sejam formados ocorre a diferenciação da vesícula ótica. As células desta estrutura
expressam genes como FGP e o BMP que vão induzir a formação das estruturas do cristalino. A partir dai
também ocorre indução do gene Pax-6 que está diretamente relacionado com a diferenciação da córnea
do olho.

13.3 Controle genético da diferenciação dos olhos

Por ser uma estrutura altamente complexa, cuja diferenciação é regulada por muitos genes, muitos tipos
de malformações podem ocorrer nos olhos.

13.4 Malformações Embrionárias dos Olhos

Holoprosencefalia – é uma condição muito rara (1/15.000 nascidos)
ocasionada pela não separação das vesículas óticas devido a
ocorrência de mutações no gene SHH (Sônic Hedgehog). É uma
malformação 200 vezes mais frequente em crianças oriundas de mães
diabéticas.

O gene SHH, que está localizado no cromossomo 7, é muito
importante para a formação do SNC e também dos membros e olhos.
No caso, ele é de fundamental importância para a formação do lado
direito e esquerdo tanto do cérebro quanto dos olhos. Pode também
estar associada a aberrações cromossômicas como as trissomias do 13
e 15.

Existem três classes desta malformação:
Holoprosencefalia alobar – é a mais grave, se associa com
malformações mais severas da face, como observada nas fotos ao
lado.
Holoprosencefalia semilobar- os hemisférios do cérebro tem uma
tendência a se separar, e ficam com uma forma intermediária da
doença.
Holoprosencefalia lobar - è a menos grave o cérebro do paciente pode
ser quase normal.
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Existem outros tipos de malformações incluindo a criptoftalmia no qual os globos oculares são reduzidos
não existindo orificial palpebral.

Com o advento de pesquisas com células-tronco uma das áreas da medicina em que estão se fazendo
muitas investigações é a oftalmologia. O objetivo é um só: regenerar os olhos ou suas estruturas que
estão disfuncionais. Um estudo publicado na famosa revista Nature Eiraku e colaboradores descreveu
experimentos importantes nesta área. Os pesquisadores obtiveram células-tronco embrionárias de
camundongos e as cultivaram durante 7 dias. Depois adicionaram no meio de cultura um “coquetel” de
proteínas indutoras da diferenciação dos olhos. Entre estas proteínas estava a laminina que ajuda a
enrijecer as estruturas óticas. No 10º dia os pesquisadores observaram a ocorrência de aglomerados de
células-tronco que espontaneamente deram origem ao cálice ótico . NO 24º dia o tecido já tinha
aparência similar a retina natural e os fotorreceptores e neurônios do tecido se organizaram sozinhos!
Estes resultados são animadores em relação ao desenvolvimento de técnicas regenerativas futuras!

13.5  Oftalmologia Regenerativa
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13.6 Embriogênese da Orelha

A orelha é o órgão do sentido responsável pela nossa audição, composta pela orelha externa, média e
interna.. A orelha externa é responsável pela recepção das ondas sonoras e direcionamento das mesmas
para o canal auditivo. Ela finaliza na membrana timpânica, constituída de uma membrana fina que vibra
quando as ondas sonoras chegam até ela. A orelha externa é o local em que ocorre a produção da cera do
ouvido que tem função protetora. A orelha média é constituída por três ossículos, o martelo, bigorda e
estribo. Estes ossos fazem a captação da vibração a membrana timpânica e transmitem para a oelha
interna. A orelha interna tem a capacidade de converter as vibrações óticas em impulsos elétricos que
irão ser transmitidos ao longo do nervo auditivo para o cérebro. Neste local o som é reconhecido. Na
realidade, na orelha interna existe o órgão de Corti formado por células ciliadas que, quando agitadas
pelas vibrações sonoras produzem os impulsos elétricos que o cérebro decodificará. Esta estrutura
contem múltiplos fileiras de células pilosas internas e 3-4 fileiras de células pilosas externas. Por sua vez,
cada célula pilosa possui grande quantidade de cílios.

Na orelha interna está localizada a cóclea que está cheia de liquido. A movimentação deste líquido está
associado com o equilíbrio corporal.
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A embriogênese dessas estruturas ocorre da seguinte: a partir de células do ectoderma se forma o
´placódio ótico que se diferencia no otocisto. A partir do otocisto se forma o labirinto vestibular e o
labirinto coclear que dão origem a orelha interna. Já a partir do sistema de fendas branquiais do embrião
se formarão outras estruturas importantes. No caso células endoérmicas do 1º arco branquial dão origem
a tuba de Eustaquio que se diferencia na orelha média. Já as células ectodérmicas da 1ª fenda branquial
dão origem a orelha externa

A partir da 4ª semana de desenvolvimento ocorre a formação do placóide ótico, que levam a formação do
romboencéfalo. Abaixo da aorta dorsal se forma o recesso do tubo timpânico.
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Estas células dão origem ao otocisto que se diferencia inicialmente nos sacos endolinfáticos, ducto e
sáculo formando o labirinto membranoso. O sáculo dá origem ao órgão espiral de Cordi, com suas células
pilosas e receptoras de som e também ao conduto coclear;. O sáculo e o utrículo, estruturas, semelhantes
a sacos situadas dentro do vestíbulo, contém células neuroepiteliais especializadas para perceber a
posição da cabeça e o movimento linear.

Os ossículos da orelha média são provenientes do 1º e 2º arcos branquiais, enquanto que as tubas
auditivas e as cavidades timpânicas, do 1º par de bolsas faríngeas. A orelha externa se desenvolve a
partir de células provenientes da 1ª fenda branquial. Os pavilhões auditivos surgem na 6ª semana a
partir de 06 tubérculos de tecido mesodérmico, revestidos com ectoderma. Inicialmente as orelhas estão
posicionadas no meio do pescoço. Na medida que se desenvolvem vão subindo e se posicionando no
lado da cabeça, na altura dos olhos.
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13.7 Controle genético da diferenciação da orelha

Células precursoras dão origem ao placódio. Pela ação do produto do gne FGF-3 expresso pelas células
do romboencéfalo o gene Pax 2 é ativado induzindo a invaginação do placódio. As células precursoras do
placódio também induziem o gene Pax 8 que estimula a produção dos produtos dos genes Pax 2 e Dix 3.
Esta alteração leva a formação da vesícula ótica que, via expressão dos genes Nkx-5, Dix-5 e GBx-2
estimula a diferenciação dos ductos semicirculares, do utrículo e do sáculo. Estes tecidos, por sua vez
induzem genes associados a diferenciação e sobrevivência das células ciliadas: Atoh1, Brn3xc, GFI1.

13.8 Malformações dos órgãos da audição

A maturação coclear ocorre entre os 3 meses até o nascimento do concepto. Neste período,
malformações podem ocorrer devido a ação de diversos fatores incluindo: hipotireoidismo, traumatismo
acústico. Como o amadurecimento do cérebro auditivo ocorre até os 6 anos de vida pós natal este é
considerado um período de hipersensibilidade em relação a problemas congênitos auditivos. No quadro
apresentado são descritos o CID das principais malformações da audição.
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PRINCIPAS MALFORMAÇÕES EMBRIONÁRIAS NO APARELHO AUDITIVO

Micrótia: malformação ou ausência da orelha externa Otocefalia

Otocefalia: malformação pouco frequente no 1º e 2º arcos branquiais, letal, que consiste no
desclocamento Ventromedial das orelhas, aplasia mandibular, ausência da língua e microstomia. Têm
um padrão de herança autossômica recessiva. A otocefalia também está relacionada com a falta da
perfuração da membrana bucofaringea, Em consequência o feto não engole o liquido amniótico e ocorre
polidrâmio.

A exposição a fármacos pode levar a estados de disruptura afetando a formação do meato acústico
externo e o pavilhão auditivo.
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13.9.1 Embriogênese das Papilas Gustativas

O desenvolvimento do paladar está muito associado com o desenvolvimento da própria língua. Por este
motivo, a embriogênese deste órgão, que faz parte do sistema gastrointestinal já será aqui estudado A
língua é formada por um epitélio de revestimento, que será originado a partir das células endodérmicas.
O tecido conjuntivo que apoia o epitélio da língua se origina de células mesenquimais provenientes dos
arcos branquiais, enquanto que o tecido muscular que forma esta estrutura provém dos mioblastos
produzidos somitômero miótomo.

A língua começa a ser formada a partir da 4ª semana de
desenvolvimento embrionário. A origem dos 2/3
anteriores da língua envolve o crescimento de 02
protuberâncias bilaterais no interior do 1º arco
branquial e de uma proeminência mediana. Estas
proeminências acabam se fundindo na porção central do
órgão.

Na porção mais profunda do 1º arco branquial, ocorre
fusão com o 2º arco branquial, definindo, então, 1/3
posterior da língua (Parte faríngea). Esta parte se
desenvolve a partir da proliferação do mesenquima do
2º arco branquial (cópula) e da proliferação do
mesenquima dos 3º e 4º arcos branquiais (eminência
hipobranquiall.

Já a raiz da língua é formada, pelos 3º e 4º arcos branquiais.

13.9 Embriogênese da Língua e do Paladar

Células da crista neural se dispõe abaixo do tecido que forma o primórdio da língua formando
inicialmente as papilas linguais circunvaladas e foliadas na 8ª semana de desenvolvimento. Entre a 10ª e
11ª semana as papilas se tornam filiformes e formam os corpúsculos gustativos.
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Ao final do sexto mês, as vias
reflexas entre os corpúsculos
gustativos e os músculos
faciais já estão estabelecidos
como pode ser constatado
pela expressão facial do feto
a uma substância amarga
colocada no líquido
amniótico.

EMBRIOGÊNESE DAS PAPILAS GUSTATIVAS

Conforme a localização dos botões gustativos e sua
estrutura sensorial o gosto será diferenciado em:
ácido, salgado, básico, doce e umami. O gosto umami
Foi descoberto por Kikunae Ikeda (1908) e
cientificamente comprovado. Ele representa a
sensação de “sabor delicioso” que é observada por
duas principais características do Umami aumento da
salivação e a continuidade de sensação deliciosa do
alimento por alguns minutos após a sua ingestão. As
três substâncias presentes em alguns alimentos que
ativam o gosto umami são o glutamato, o iosinato e o
guanilato.
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13.10 Malformações Embrionárias da Língua

A língua pode apresentar diversos tipos de malformações incluindo as apresentadas a seguir.

Ainda que muito raro existem casos de aglossia, mal fomação que leva a ausência da língua. Também
podem ocorrer línguas com papilas hipertróficas.
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13.11 Embriogênese do Nariz

A Uma vez que o olfato está diretamente associado ao nariz, já será aqui descrita a embriogênese deste
órgão, que geralmente é estudada no desenvolvimento do sistema respiratório. O epitélio olfativo
localizado nas fossas nasais da maioria dos vertebrados é dotado de células especializadas na captação de
odores de vários tipos, mesmo em concentrações muito pequenas.

Como vimos no capitulo sobre a embriogênese da cabeça e pescoço, entre a 3ª e a 4ª semanas ocorre o
desenvolvimento do tubo neural. Logo a seguir os primórdios da face começam a se desenvolver a partir
de um par de saliências maxilares, um par de saliências mandibulares e uma saliência fronto-nasal. No
final da 4ª semana o ectoderma superficial forma os placódios nasais. Estas estruturas dão origem ao
processo naso medial, nasao lateral e fosseta nasal ao longo da 5ª semana de desenvolvimento. Na 7ª
semana as estruturas nasais (sacos nasais) são puxadas para a região central da cabeça devido o
crescimento do maxilar. Na 10ª semana o nariz já começa a apresentar uma diferenciação mais
terminal.

Na 6ª semana com a formação das vesículas neurais o rinoencéfalo é formado a partir da imaginação da
parte ventral do telencéfalo. Esta estrutura ará origem aos bulbos e pedúnculos olfatórios.
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13.12 Estruturas Olfativas do Nariz

As estruturas olfativas começam a se formar a partir da 6ª semana de desenvolvimento, ocasião pelo
qual o tubo neural forma, na região cefálica, as três vesículas primárias: diencéfalo, mesencéfalo e
telencéfalo. O telencéfalo da origem ao rinoencéfalo, a partir da evaginação de sua porção ventral. A
partir desta região os bulbos olfatórios e extremidades nervosas ramificadas na mucosa amarela do nariz
passam a se diferenciar.

Para reconhecermos variados odores contamos com a seguinte estrutura olfativa: um epitélio olfativo
composto por uma mucosa amarela rica em terminações nervosas do nervo olfativo. O nervo liga-se a
região do bulbo olfativo que possui um conduto nervoso que o liga com o lóbulo frontal do cérebro. É
neste local do cérebro que os diferentes odores são decodificados e reconhecidos.

A percepção dos odores passa pelo seguinte processo: (1) o odor é captado pelas células sensoriais do
bulbo olfativo; (2) é transformado em impulso elétrico; (3) transmitido para o cérebro via nervo olfatório;
(4) informação chega no córtex olfatório; (5) ali é feita a interpretação das informações odoríferas; (6)
informações odoríferas são armazenadas no hipotálamo.
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13.14 Malformações Embrionárias do Nariz

Podem ocorrer malformações nos nariz devido a duplicação dos placódios fronto-nasais. Este é o caso da
polirrinia. . Casos de crianças que nasceram sem o desenvolvimento do nariz, devido a inibição na
formação do placoideo fronto-nasal também tem sido descritos na literatura. Este tipo de malformação
denomina-se arrinia.

POLIRRINIAS

ARRINIA
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CAPITULO 14

EMBRIOGÊNESE DO SISTEMA DIGESTÓRIO

O sistema digestório compreende um tubo gastrointestinal com órgãos constituído pela boca, faringe,
esôfago, estômago, intestinos delgado, grosso e ânus. Além disto possui glândulas associadas como o
pâncreas, vesícula biliar e o fígado.

Como sabemos, a partir da 3ª semana ocorre a formação da notocorda e do mesoderma paraxial,
intermediário e lateral. Logo a seguir, o mesoderma lateral se subdivide em mesoderma somático e
mesoderma esplânico. Esta região mesodérmica juntamente com o endoderma é que dará origem a
grande parte das estruturas do sistema digestório.
O mesoderma esplânico origina o tecido conjuntivo e musculo liso dos órgãos digestórios, e também o
revestimento epitelial do peritônio. Já o mesoderma lateral somático origina o peritônio parietal e
também forma a derme do abdômen.
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O tubo gastrointesitinal vai
ficar visível, na medida em
que ocorre o dobramento do
embrião. No fechamento do
embrião em disco para um
tubo, as extremidades do
endoderma aproximam-se e
incorporam a parte dorsal da
vesícula vitelina, formando o
intestino primitivo. A
endoderme origina o epitélio
de revestimento da faringe
aos 2/3 superiores do canal
anal . Também dá origem aos
anexos embrionários:
glândulas sublinguais e
submandibulares , fígado,
vesícula biliar e pâncreas.

Neste tubo primitivo são
reconhecidas três regiões
denominadas: intestino
anterior, médio e posterior. O
esquema abaixo apresenta as
estruturas que serão
derivadas de cada parte do
intestino primitivo.

14.1 Embriogênese da boca

o destino desta estrutura é marcado pela membrana bucofaríngea, bem no inicio da embriogênese (2ª
semana de desenvolvimento). Esta estrutura passa a ser denominada estomodeu que constitui a
cavidade oral primitiva do embrião. Esta cavidade é revestida por epitélio estratificado mucoso que se
origina do ectoderma. Lembre-se que a língua se desenvolve de células mesenquimais dos arcos
branquiais e também de células do endoderma.
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14.2 Embriogênese do Esôfago e malformações relacionadas
Eeste órgão se desenvolve a partir do intestino anterior imediatamente caudal à faringe. A separação da
traquéia do esôfago se dá pela septo traqueoesofágico. Na fase embrionária inicial, o esôfago é curto, mas
ele se alonga rapidamente. Este alongamento está relacionado com o crescimento e posicionamento do do
coração e dos pulmões. O esôfago alcança seu comprimento final ao longo da 7ª semana. O revestimento
do esôfago e a formação das suas glândulas deriva de células do endoderma. Aqui é importante salientar,
que estas células epiteliais endodérmicas proliferam muito obliteram parcial ou completamente, a luz do
órgão que está em formação. Posteriormente o esôfago é recanalizada (final do período embrionário) por
ocorrência de apoptose das células presentes na luz do órgão. O músculo estriado presente no terço
superior do esôfago é derivado do mesênquima dos arcos faríngeos caudais, enquanto o terço inferior é
circundado por músculo liso que se desenvolve a partir do mesênquima esplâncnico. Ambos os tipos de
músculos são inervados por ramos do nervo vago.

Malformações no esôfago: são relevantes na clinica médica. Este é o caso da atresia esofágica. Durante
a embriogênese deve ocorrer a invaginação de células mesodérmicas a fim de separar o esôfago da
traquéia. Concomitantemente, ocorre a proliferação da endoderme para formar o epitélio do esôfago
entre a 6ª a 8ª semana de desenvolvimento. Caso não ocorra esta bloqueio desta proliferação o esôfago
não se desenvolverá.

A formação incorreta das margens
mesodérmicas que delimitam o esôfago e a
traquéia leva a formação de uma fístula
traqueoesofágica. Caso a apoptose das
células que preencheram a luz do tubo
esofágico seja interrompida, o órgão pode
apresentar um estreitamento denominado
estenose esofágica. Dentre 3.000 e 4.500
nascimentos vivos, apenas em um bebê
ocorre o bloqueio do esôfago, sendo que
um terço das crianças afetadas são
prematuras
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14.3 Embriogênese do Estômago, controle genético e malformações relacionadas

O estômago permanece na sua posição anatômica por que está envolto pelo mesentério dorsal e ventral.
O mesentério dorsal (grande omento) faz com que o estomago fique suspenso. Quando ocorre a
rotação, ele acaba formando o pequeno saco do peritônio (bolsa de omento). Já, o mesentério ventral
fixa o estômago e o duodeno ao fígado e a parede ventral abdominal.

O estômago é um órgão formado a partir da dilatação da região caudal do
intestino anterior. No embrião primitivo, esta dilatação é uniforme. Entretanto,
na 5ª semana passa a apresentar um aspecto fusiforme. O crescimento desta
estrutura passa a ser diferenciado: é mais rápido na parede dorsal do que parede
ventral o que provoca a grande curvatura. Com este novo formato, o estômago
sofre uma rotação de 90º no sentido horário e uma inclinação. Este movimento
faz com que o estômago fique em uma posição praticamente transversal ao eixo
longitudinal do corpo. A sua parede convexa dorsal fica posicionada no lado
esquerdo do corpo, enquanto que a sua parede côncava ventral fica posicionada
no lado direito.

A diferenciação do estômago envolve o controle de diversos fatores de transcrição. No caso, os genes
Hox-5 e Barx-1 possuem um papel importante porque, nas células que originarão o estômago o produto
destes genes inibe a expressão do gene Wnt.
No segundo mês, a mucosa gástrica apresenta dobras e fossetas gástricas. A diferenciação das glândulas
gástrica a partir de células mesodêrmicas- ocorre pela presença de um gradiente (concentração
diferenciada de moléculas em um determinado tecido) póstero-anterior do produto do gene FGF-10.
Diferenciação do esfíncter pilórico – esta região tem origem mesodérmica, e inicialmente expressa os
genes BMP-4 e Hox. A partir dai ela se diferencia via indução gerada pelos genes Sox-9 e Nkx2.5

CONTROLE GENÉTICO DA DIFERENCIAÇÃO DO ESTÔMAGO
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O estomago também pode apresentar malformações importantes. Este é o caso da estenose hipertrófico
do piloro. O esfíncter pilórico é formado por uma camada muscular circular espessada a e consiste de
anéis de músculo liso mantidos em um contínuo estado de contração. O efeito do estado contrátil
determina uma zona de alta pressão separando dois compartimentos especializados do tubo digestivo. A
estenose neste órgão é consequência da hipertrofia progressiva da musculatura pilórica, causando
estreitamento e alongamento persistentes do canal pilórico. Este tipo de malformação é relativamente
comum (3 casos a cada 1000 nascimentos), e raramente os sintomas aparecem antes dos 05 meses de
vida pós-natal. O diagnóstico clinico inclui história de vômitos não-bilosos (em jato) a partir da 3-4ª
semana de vida, com achados de exame clinico e de imagem.

Hérnia congênita de hiato é outra
malformação associada ao desenvolvimento
do estômago. Esta malformação ocorre
quando surge uma protuberância de uma
parte do estômago através do diafragma.
Existem dois tipos de hérnia de hiato: o hiato
por deslizamento e o hiato paraesofágico.
O hiato por deslizamento é altamente
prevalente. Mais de 40% das pessoas possuem
este tipo de malformação, ainda que não
apresentem sintomas clínicos (refluxo, azia,
dor de estômago).

14.4 Embriogênese do Duodeno e malformações relacionadas

O duodeno é uma estrutura que se desenvolve a
partir da porção caudal do intestino anterior, da
porção superior (cranial) do intestino médio e do
mesoderma esplâncnico. Esta estrutura cresce
rapidamente formando uma alça em C que se
projeta ventralmente. Com a rotação do estômago
o duodeno gira para a direita e fica em uma posição
retoperitoneal. Durante a 5-6as semanas a luz do
duodeno se torna progressivamente menor devido
a proliferação das células endodérmicas. Somente
no final do período embrionário ocorre sua
recanalização. Por este motivo, podem também
ocorrer estenoses neste órgão.
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14.5 Embriogênese do Fígado, Controle Genético e Malformações Relacionadas

A partir da 6ª semana de desenvolvimento o fígado começa a se diferenciar. Neste período ele já começa
a produzir células dos sangue, já que no embrião o fígado também possui função hematopoiética. Esta
função declina somente a partir do 6º mês do desenvolvimento fetal, quando passa a ser assumida pela
medula óssea vermelha. O fígado, como já foi anteriormente comentado se desenvolve a partir do
mesoderma lateral esplâncnico que forma o mesoderma hepático. Entretanto, são células endodérmicas
oriundas do intestino anterior que dão origem aos hepatoblastos. Estas são células-tronco que irão
originar os hepatócitos e o epitélio biliar. No 3º mês do desenvolvimento, os hepatócitos começam a
produzir bile, que é drenada para a vesícula biliar e posteriormente liberada no intestino delgado.
Conforme o feto vai se desenvolvendo, o fígado se torna um órgão cada vez mais ativo, conseguindo
armazenar glicogênio.

O controle genético da diferenciação do fígado envolve o gene homeótico HHEX. Este gene é ativado e
induz o epitélio endodérmico a se tornar um epitélio pseudoestratificado. Este, por sua vez, passa a
expressar genes como o Prox-1 e o TBx-3. Neste tecido o gene Hhex também continua expresso. A
expressão destes genes faz com que as células percam a sua adesão ao tecido, pois não expressam mais
o gene da E-caderina, o que leva a degradação da lâmina basal. Uma vez solta as células conseguem
migrar para o mesoderma esplâncnico formando neste tecido, os cordões hepáticos (hepatoblastos).
Por ação dos genes TFG-B e Notch algumas células se diferenciarão nos ductos biliares. Por ação dos
genes HNF-4 e FoxA outras células se diferenciarão nos hepatócitos.
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Existe um número significativo de malformações no fígado. O quadro abaixo faz uma síntese das
mesmas.

14.6 Embriogênese do Pâncreas, Controle Genético e Malformações Relacionadas

O pâncreas é um órgão que será formado a partir da fusão de dois brotos: o dorsal (maior) e o ventral
(menor). O broto dorsal cresce diretamente a partir de células do intestino anterior. O broto ventral
cresce a partir de um divertículo hepático. Entretanto, as células endodérmicas do broto ventral são
diferentes das células que dão origem ao fígado e a vesícula biliar. A fusão dos dois brotos para originar o
pâncreas ocorre quando o duodeno rota para a direita e forma uma alça.
O endoderma dos brotos pancreáticos forma uma rede de túbulos com agregados de células localizados
nas suas extremidades. Estes agregados formam a porção glandular, enquanto os túbulos dão origem aos
ductos glandulares. As ilhotas de Langerhans surgem a partir de células que se desprendem da rede de
túbulos e ficam entre os espaços dos ácinos glandulares. As células de Langherhans passam a secretar
insulina e glucagon em fetos no 5º mês de gestação.
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O controle genético da diferenciação do pâncreas envolve a expressão dos genes Sox-17 e Pdx-1 no
endoderma hepático, mais especificiamente em células situadas na sua região caudal. A expressão destes
genes torna estas células bipotentes. Naquelas em que oorrer a posterior expressão dos genes Pdx-1 e Ptf-
1ª ocorrerá a formação da parte ventral do pâncreas. Já as células que não expressarem estes genes, mas
expressarem o gene Sox-17 ocorrerá a diferenciação das células que formam a vesícula biliar e o ducto
cístico. Para a formação da parte dorsal do pâncreas, níveis elevados de acido retinóico, produzidos pelas
células do mesoderma paraxial irão induzir a diferenciação das células-tronco progenitoras do pâncreas.
Estas células, por sua vez expressam os genes Pdx-1 e Hoxb-9 a fim de se diferenciarem nas células que
formam a parte dorsal pancreática.

Uma malformação rara que pode ocorrer é a chamada pâncreas anular. Nesta malformação, ocorre
erro no desenvolvimento do broto pancreático embrionário podendo ocasionar obstruções parciais ou
totais deste órgão.
Outro controle genético relacionado ao pâncreas diz respeito a diferenciação das células que irão
produzir glucagon, insulina e o polipeptídio pancreático. Para tanto as células precursoras endócrinas
expressam os genes neurogenina 3 e Is1-1. A expressão destes genes induz a diferenciação de dois
tipos de células precursoras.
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Um tipo irá expressar os genes Pax-6 e Nkx 22 originando células alfa que produzem glucagon e células
gama que produzem o polipeptídeo pancreático. Já outras células irão expressar os genes Pax-4 e Nkx-
2.2 originando as células beta-pancreáticas que produzem insulina.

14.7 Embriogênese dos Intestinos e Malformações Relacionadas

O intestino delgado se origina a partir do intestino médio primitivo, incluindo a maior parte do duodeno,
o ceco, o apêndice, o colo ascendente e a metade a dois terços do colo transverso. Inicialmente o
intestino médio se alonga e forma a alça intestinal média. No inicio da 6ª semana, esta alça origina uma
hérnia no cordão umbilical, conhecida como hérnia umbilical fisiológica. A formação desta hérnia é
consequência da falta de um espaço suficiente na cavidade abdominal para o intestino médio se alojar, já
que este órgão encontra-se em rápido crescimento, e porque o fígado do embrião está muito volumoso.
Volumoso. Além disto, dentro da cavidade abdominal se encontram os dois conjuntos de rins em
formação. A partir da alça intestinal média se forma um ramo na região anterior (cranial) que dá origem
ao intestino delgado. Já o ramo caudal se diferencia no divertículo do ceco, que é primórdio do ceco e
do apêndice.
O intestino grosso se desenvolve em grande parte do intestino primitivo posterior. Posterior a sua
formação este órgão se internaliza e sofre uma rotação de 180º no sentido anti-horário. A porção final
do intestino posterior origina, inicialmente uma cloaca que é comum ao sistema digestório e urinário. O
crescimento de um tecido conjuntivo forma o septo urorretal que separa então a cloaca em duas regiões:
o seio urogenital, situado na porção ventral e o canal anorretal, que forma o reto e os 2/3 superiores do
canal anal. Estas estruturas estão localizadas na porção dorsal. O septo urorretal se divide e forma a
membrana urogenital e a membrana anal.

A membrana cloacal, assim como a membrana bucofaríngea é formada por células do ectoderma e
endoderma. Ao longo da embriogênese, estas membranas não recebem vascularização o que leva a
degeneração das mesmas. Deste modo, a membrana bucofaringea se rompe na 4ª semana, enquanto
que a membrana cloacal se rompe na 8ª semana. Esta ruptura permite a liberação de produtos intestinais
(mecônio) para o liquido amniótico. O mecônio tem uma coloração esverdeada e é composto por células
descamadas da pele, intestino, por bile e por outras substâncias do liquido amniótico que foram
engolidas pelo embrião.
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Existem diversas malformações relacionadas com o desenvolvimento dos intestinos: 

Oncofalocele congênita: é resultante do não-retorno dos intestinos
para o interior cavidade abdominal, que geralmente ocorre na 10ª
semana. Um saco herniático é formado então, recoberto pelo
epitélio do cordão umbilical.

Hérnia umbilical: surge na região da cicatriz umbilical,
geralmente, quando uma alça intestinal atravessa o tecido
muscular. Isso pode acontecer por um defeito congênito
ou adquirido. Os bebês estão mais vulneráveis a este tipo
de hérnia, mas neles, normalmente ela desaparece
espontaneamente ao longo dos primeiros anos de vida.

Gastroquise: Esta malformação se caracteriza
pela ocorrência de um defeito na formação da
parede abdominal que causa uma abertura
permitindo que as vísceras abdominais
extravasem.

Este defeito ocorre geralmente na 4ª semana de
desenvolvimento em consequência do
fechamento incompleto das pregas laterais. É
mais frequente que ocorra no lado direito e em
embriões do sexo masculino. A sua incidência é
estimada em 1 a cada 10.00 nascimentos vivos

Porém existem relatos de aumento nesta estimativa, nos últimos anos. Fatores de risco para a ocorrência
da gastroquise incluem: mães tabagistas, uso de drogas psicoativas, índice de massa corporal (IMC) baixo,
frequência elevada de infecções genito-urinárias. O uso de aspirina na gravidez aumenta em quatro vezes
o risco de ocorrência de gastroquise.

Ânus imperforato: Esta malformação ocorre em 1 a cada 4-
5000 nascimentos. A ausência do orifício anal pode estar
associada com a não perfuração da membrana cloacal em
consequência da invasão de células mesodérmicas e
vascularização da mesma. Também resultar do desenvolvimento
anormal do septo urorretal
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CAPITULO 15

EMBRIOGÊNESE DO SISTEMA RESPIRATÓRIO

O sistema respiratório compreende diversos
órgãos, começando pelas fossas nasais no nariz,
faringe, laringe, traqueia e pulmões direito e
esquerdo formado por brônquios e bronquíolos.
Como nós já estudamos a embriogênese do nariz
no Capitulo 13 (pg. 243) vamos nos concentrar em
estudar o desenvolvimento das outras estruturas.
Na 4ª semana ocorre uma evaginação do
endoderma localizado na extremidade caudal da
faringe. Esta evaginação forma o tubo
laringotraqueal que também é conhecido como
divertículo respiratório.

O tubo se alonga e se posiciona ventralmente em relação ao intestino primitivo. Este tubo origina a
laringe, a traqueia. Na sua extremidade caudal ele também se ramifica formando a árvore brônquica. O
endoderma se diferencia no tecido epitelial de revestimento e nas glândulas, enquanto que o
mesoderma lateral esplâncnico dá origem ao tecido conjuntivo, a cartilagem, a musculatura lisa e os
capilares que formam o sistema respiratório.

15.1 Embriogênese da epiglote:
Em especial a epiglote é uma estrutura muito
importante para que ocorra a deglutição e a respiração

Constitui uma saliência amarelada cartilaginosa

encontrada no inicio da laringe, que se parece com uma
lâmina. A epiglote seve para fechar a ligação entre a
faringe e a glote evitando assim a entrada de alimentos
e líquidos para o sistema respiratório.
Ao longo da 4ª e 5ª semanas, ocorre proliferação do
mesenquima dos arcos branquiais (4-6º) ao redor do
sulco laringotraqueal que está em formação. Esta
proliferação dá origem a glote e epiglote

15.2 Embriogênese da laringe e cordas vocais:
A laringe surge a partir do tubo laringotraqueal, e de modo similar ao que ocorre em outros órgãos
digestórios, a laringe também sofre oclusão temporária devido ao crescimento das células endodérmicas,
e posteriormente é recanalizada via apoptose A recanalização ocorre entre a 9-10ª semana, induzida pela
diferenciação de um par de dobras laterais que vão formar a base estrutural para o desenvolvimento das
cordas vocais e dos ventrículos da laringe. .

15.3 Embriogênese dos pulmões
Entre a 4ª e a 7ª semanaa ocorre o surgimento do túbulo
laringotraqueal (divertículo respiratório) e que dá origem
aos segmentos broncopulmonares que irão formar o
pulmão. A partir dai o desenvolvimento embrionário dos
pulmões ocorre em quatro estágios. (1) Pseudoglandular;
(2) Canicular; (3) Saco Terminal e (4) Alveolar.
No estágio pseudoglandular que acontece entre a 8 a 16ª
semana ocorre um maior crescimento dos ductos e
segmentos broncopulmonares. No estágio canicular, que
ocorre entre a 17ª a 26ª semana, os bronquíolos são
formados também ocorrendo aumento da vascularização.
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No estágio de saco terminal, que acontece entre a 26ª semana até o nascimento, os sacos alveolares
organizam-se nas extremidades dos bronquíolos respiratórios, e o epitélio dos alvéolos diferencia-se nos
pneumócitos do tipo I e nos pneumócitos do tipo II. O quarto estágio é denominado, estágio pós-natal,
que ocorre do nascimento até os oito anos de idade. Neste estágio, inicialmente acontece um aumento
de tecido conjuntivo entre os sacos alveolares, mas depois há uma diminuição do mesmo a fim de
favorecer as trocas gasosas.

ASPECTOS HISTOLÓGICOS DOS PRINCIPAIS
ESTÁGIOS DO DESENVOLVIMENTO DO PULMÃO

No momento do nascimento, metade do volume dos pulmões ainda está preenchida pelo líquido
amniótico. Este líquido é removido pela boca e pelo nariz, quando o tórax é pressionado durante o parto,
e pela rede capilar sanguínea e linfática.
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15.4 Embriogênese do Diafragma

O diafragma é uma estrutura que separa a cavidade
torácica da abdominal. É constituído pelo septo
transverso, pelo mesentério do esôfago, pelas pregas
pleuroperitoneais e pelo mesênquima da parede
dorsal.
O septo transverso projeta-se da parede ventral
como uma prateleira semicircular e funde-se com a
face ventral do mesentério esofágico, separando o
coração do fígado. As pregas pleuroperitoneais
crescem dorsolateralmente para o mesentério
esofágico e para o septo transverso. O mesênquima
da parede corporal forma as bordas dorsolaterais do
diafragma, subjacente às extremidades caudais dos
pulmões. A musculatura do diafragma é originada de
precursores provenientes dos somitos occipitais.

15.5 Controle Genético do Desenvolvimento do Sistema Respiratório

O desenvolvimento do sistema respiratório é mediado principalmente pela expressão dos genes WNT e
FGF no mesoderma, pela expressão do fator Nkx 2.1 pelas células da parede ventral do intestino anterior,
e pela expressão do genes Sox-2 nas células da parede dorsal do intestino anterior. Estes genes irão atuar
na proliferação do epitélio que forma o divertículo respiratório (tubo laringotraqueal).

15.6 Disfunções e malformações embrionárias do sistema respiratório

Um grande problema no nascimento prematura, é que recém-nascidos com menos de sete meses, não
apresentam quantidades suficientes de uma lipoproteína denominada surfactante. Esta condição torna
difícil a respiração levando a um quadro clinico denominado síndrome da angustia respiratória. O
esforço para que os alvéolos se expandam pode causar lesões e produzir a doença da membrana hialina.
Por esse motivo é aplicado administração exógena de surfactante, caso contrário a criança não
sobrevive.

Fístula traqueosofágica – em consequência da proximidade do tubo laringotraqueal com o intestino
primitivo, pode ocorrer o aparecimento de uma comunicação entre a traqueia e o esôfago, originado
esta malformação. Sua incidência é de 1/2.500 nascimentos, sendo mais prevalente no sexo masculino.
Estudos genéticos indicam que a perda da sinalização Wnt, levando à supressão de Nkx 2.1
ventralmente, e a atividade Sox-2 reduzida na parede dorsal do intestino anterior são relacionadas à
ocorrência de fístulas traqueoesofágicas.
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CAPITULO 16

EMBRIOGÊNESE DO SISTEMA CARDIOVASCULAR

O sistema cardiovascular é formado pelo coração e uma rede de vasos que formam o sistema venoso e
arterial. O Coração possui quatro cavidades (dois ventrículos e dois átrios) que são separados por válvulas.
O coração também está associado a grandes vasos sanguíneos com destaque a veia cava superior e a
aorta. O coração é delimitado por grandes vasos (parte superior) pulmões (lateral) e diafragma (parte
inferior)..

Em termos histológicos o coração é envolto por uma estrutura em forma de saco cônico denominada
pericárdio. A estrutura externa do pericárdio é fibrosa, e interna, serosa. A base do pericárdio está
presa no músculo diafragma através de uma estrutura chamada ligamento freno-pericárdico. Junto
com os ligamentos esterno-pericárdicos esta estrutura ajuda a manter o coração na sua posição dentro
da cavidade torácica.

16.1 Aspectos Anatomo-funcionais do sistema cardiovascular



260

Durante a 3ª semana de desenvolvimento, os vasos sanguíneos começam a se diferenciar e se organizar
no mesoderma extraembrionário do saco vitelino, do córion e do pedúnculo do embrião. Eles também
surgem e no mesoderma intraembrionário (exceto o mesoderma precordal e a notocorda). O surgimento
dos vasos sanguíneos se dá a partir do aparecimento de ilhotas sanguíneas, que possuem células
denominadas hemangioblastos. Nas ilhotas sanguíneas as células mais periféricas originam as células
endoteliais que recobrem o interior dos vasos sanguíneos. Por outro lado, as células mais internas
originam as hemácias embrionárias. Assim, nas primeiras seis semanas de vida embrionária, os
eritrócitos que começam a circular nos vasos sanguíneos derivam de células do saco vitelínico. Estes
eritrócitos são células grandes e nucleadas. Entretanto, a partir do final da 4ª semana aparecem ilhotas
de células derivadas do mesoderma lateral esplâncnico que são células-tronco hematopoiéticas. Estas
células migram através dos vasos sanguíneos para o saco vitelínico, placenta e fígado.

O fígado, a partir da 6-8ª semana começa a produzir as hemácias, que antes eram produzidas pelo saco
vitelínico. Os eritrócitos produzidos pelo fígado são anucleados e têm uma vida curta de cerca de 50 a 70
dias. Eles produzem hemoglobina fetal que possui uma maior afinidade ao oxigênio do que a
hemoglobina adulta. No final do período embrionário, as células-tronco hematopoiéticas que estão no
fígado invadem e colonizam o baço. Este processo faz com que ao longo do 3º e 5º mês de gestação
tanto o fígado quanto o baço sejam responsáveis pela produção do sangue. Somente mais tarde é que o
baço vai receber a migração de células linfocitárias e se tornar um órgão imunológico. A produção de
eritrócitos pelo fígado vai até o inicio da vida neonatal, depois declina até o 6º mês de vida quando a
medula óssea assume esta função. A produção de eritrócitos pela medula é mediada pelo hormônio
cortisol produzido pela glândula da adrenal. Caso este hormônio não seja produzido a hematopoiése
continuara sendo feita pelo fígado, o que é clinicamente ruim. Quando a medula óssea produz
eritrócitos, estes são anucleados e sintetizam a hemoglobina adulta.

Os vasos sanguíneos que posteriormente se formam se diferenciam-se através de três mecanismos
principais: pela coalescência dos angioblastos (precursores das células endoteliais) in situ (ex.: aorta
dorsal); pela migração dos angioblastos de outros sítios (ex.: endocárdio), e pela ramificação de vasos já
existentes (ex.: vasos intersegmentares do eixo corporal e vasos do sistema nervoso). No tronco e nas
extremidades, o mesoderma local torna-se associado com o revestimento endotelial para constituir a
parede vascular. Na cabeça e em muitas áreas do sistema arco aórtico, o mesênquima derivado da crista
neural contribui para o tecido conjuntivo e o músculo liso dos vasos..

16.2 Desenvolvimento dos Vasos Sanguíneos e Eritrócitos
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16.3 Desenvolvimento do Coração

A partir da 3ª semana de desenvolvimento quando se forma o mesoderma lateral esplâncnico as
estruturas do coração começam a se diferenciar. Estas células originam as células do sangue, do sistema
cardiovascular. No mesoderma se foram dois tubos endocárdicos (um de cada lado). Quando o embrião
se dobra, estes tubos se fundem, e o dobramento longitudinal faz com que a área cardiogênica que
formará o coração fique em uma posição ventral em relação ao intestino primitivo anterior.

O tubo cardíaco primitivo recém
formado, sofre uma série de
dilatações que serão importantes
para a diferenciação das quatro
de cavidades cardíacas primitivas
denominadas: bulbo cardíaco,
ventrículo primitivo, átrio
primitivo e seio venoso. Ao redor
do tubo formado, se forma uma
tecido gelatinoso (geléia cardíaca)
delimitado pelo tecido que dará
origem ao miocárdio.
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O esquema ao lado mostra o
destino da tubo endocárdico na
formação dos principais tecidos
cardíacos. Abaixo também é
apresentado um esquema que
identifica a origem embrionária dos
tecidos cardíacos. No caso o
endocárdio, se origina do
mesoderma lateral esplâncnico. O
subepicárdio deriva da geleia
cardiáca, bem como o miocárdio e
epicárdio.

Uma vez que o tubo cardíaco esteja formado ele é considerado um coração primitivo. A partir desta
estrutura, ocorrem dilatações e constrições alternadas que irão dividir o coração em cinco partes: o tronco
arterioso, o bulbo cardíaco, o ventrículo primitivo, o átrio primitivo e o seio venoso.

O bulbo cardíaco origina o ventrículo direito. O ventrículo primitivo origina o ventrículo esquerdo. O
átrio primitivo, derivará os átrios direito e esquerdo. O seio venoso desloca-se para a direita e sofre
atrofia do seu lado esquerdo.

Após ocorrem as torções, o tubo cardíaco sofrerá uma série de septações que levam a formação de
quatro cavidades: duas superiores e duas inferiores, lado a lado e separadas entre si.

No final da 4ª semana aparecem duas estruturas denominadas coxins endocárdicos dorsal e ventral.
Inicialmente estas estruturas servem como válvulas que auxiliam a propulsão do sangue. Entretanto, na 5ª
semana os coxins se fundem e formam o septo intermediário do coração. Esse septo divide o canal
atrioventricular em um óstio direito ,onde se formará a válvula tricúspide e em um óstio esquerdo, onde
se formará a válvula mitral.
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Do teto do átrio primitivo, cresce uma fina membran denominada septum primum. Esta membrana
cresce em m direção ao septo intermédio. O espaço entre o septum primum e o septo intermédio é
denominado ostium primum. Antes que esse espaço seja obliterado, ocorre apoptose de células
localizadas na parte dorsal do septum primum, o que resulta na formação do ostium secundum. Na 6ª
semana, surge, à direita do septum primum, uma membrana muscular denominada septum secundum.
Essa abertura é conhecida como forame oval. O forame oval e o ostium secundum permitem a passagem
do sangue do átrio direito para o átrio esquerdo durante a vida intrauterina. Entretnto, o refluxo do
sangue é impedido pela aposição do septum primum ao septum secundum. Com 56 dias o coração do
embrião já está formado e funcional.
O sistema de condução do coração se inicia no átrio primitivo que faz o o papel de marcapasso
provisório. Posteriormente, o seio venoso assume esta função. Entretanto, é somente na 5ª semana de
desenvolvimento que ocorre a formação do nó sinoatrial no próprio seio venoso.
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16.4 Desenvolvimento dos grande vasos
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Após o nascimento
o ducto arterial, o
ducto venoso, o
forame oval e os
vasos umbilicais não
são mais
necessários. Por
este motivo, corre o
fechamento do
forame oval e o
ducto venoso e
arterial se contraem.
O fechamento do
forame oval
acontece pelo
aumento de pressão
no átrio esquerdo
que pressiona a sua
válvula contra o
septum secundum.

16.5 Modificações da circulação após o nascimento 
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16.6  Controle Genético do Desenvolvimento Cardiovascular

Diversas moléculas incluindo os produtos dos genes Mef2, Nkx2, Gata, Tbx e Hand, modulam
diferenciação do tecido cardíaco. O gene regulador máster da cardiogênese é o Mesp 1. O produto deste
gene induz a super expressão dos genes Gata5 e NKcx 2.5 que induzem a diferenciação do tecido
cardíaco. Um estudo publicado na famosa revista descreveu que a ação concomitante (sinérgica) entre os
produtos dos genes FGF e BMP é essenciaNaturel para a diferenciação do miocárdio. Já, o mesmo estudo
mostrou que a indução dos batimentos cardíacos no embrião é feita pela expressão do gene TBX5.

16.7  Células-tronco e a medicina regenerativa cardiovascular

Muitos estudos têm sido feitos na tentativa de se desenvolver técnicas que permitam a regeneração do
tecido cardiovascular. Apesar dos avanços existem ainda enormes desafios a serem transpostos a fim de
se aumentar a segurança e a eficiência do uso de células-tronco na regeneração cardiovascular. Esta
afirmativa está baseada em estudos experimentais e também epidemiológicos que demonstraram
grande heterogeneidade na resposta terapêutica de pacientes tratados experimentalmente com células-
tronco mesenquimais obtidas a partir da medula óssea vermelha. De todo modo, as pesquisas continuam
e se prevê que, a médio prazo elas possam ser incluídas como uma alternativa terapêutica em alguns
tipos de doenças cardiovasculares.
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16.8  Malformações cardiovasculares

As cardiopatias podem ser subdividas em doenças nas válvulas, no miocárdio, infecciosas e congênitas.
As congênitas envolvem malformações embrionárias neste sistema. c

Alterações congênitas do coração e grandes vasos são as malformações graves mais frequentes. Na sua
presença existe uma alta taxa de mortalidade no 1º ano de vida, onde cerca de 39,4% dos bebes afetados
vão a óbito A incidência destas malformações é de 2 a10 casos a cada 1000 nascimentos vivos. Existem
diversos fatores de risco associados a ocorrência de malformações cardiovasculares, incluindo paias
menores de 18 anos ou mais de 35 anos de idade, histórico familiar, mães portadoras de diabetes ou com
infecção por rubéola, uso de fármacos como o lítio, etc. .

FATORES DE RISCO DE MALFORMAÇÕES CARDIOVASCULARES

PRINCIPAIS MALFORMAÇÕES 
CONGÊNITAS CARDÍACAS
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Abaixo são apresentados esquemas de algumas destas malformações:

Ectopia cordis é considerado caso de emergência cirúrgica. Entretanto, existem indivíduos que acabaram
sobrevivendo com esta malformação.
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CAPITULO 17

EMBRIOGÊNESE DO SISTEMA URINÁRIO

17.1 Aspectos Anatomo-funcionais do sistema urinário

Sistema Urinário é aquele sistema responsável pela produção e eliminação da urina, já que possui a
função de filtrar as "impurezas" do sangue que circula no organismo. Este sistema é composto por dois
rins e pelas vias urinárias, formada por dois ureteres, a bexiga urinária e a uretra.

ESTRUTURAS DO SISTEMA URINÁRIO NOS HOMENS E MULHERES

Rins - são órgãos que se situam na parte posterior da cavidade abdominal, localizados um em cada lado
da coluna vertebral. Possuem cor avermelhada- escuro e um formato semelhante ao de um grão de
feijão. Seu tamanho aproximado é de uma mão fechada. Os rins se conectam com o sistema
circulatório através da artéria renal e da veia renal. Sua conexão com a vias urinárias ocorre através dos
ureteres. As artérias renais são ramificações muito finas que formam pequenos emaranhados
chamados glomérulos. Cada glomérulo é envolvido por uma estrutura arredondada, chamada cápsula
glomerular ou cápsula de Bowman. Esta capsula se liga a uma estrutura tubular que possui diferentes
partes (Alça de Henle, Túbulo Contorcido Distal e Ducto Coletor). Estas estruturas forma a unidade
básica de filtração renal chamada néfron.
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17.2 Embriologia dos Rins

Assim como o sistema reprodutivo, o sistema urinário se origina em grande parte do mesoderma
intermediário. Neste local, durante a 3ª semana começa a se diferenciar uma estrutura conhecida
como crista urogenital. Esta crista possui dois tipos de células denominadas: o cordão nefrogênico e a
crista genital ou gonadal.

Os cordões nefrogênicos também chamados de túbulos dão origem ao néfrons primitivo. Na medida
que se estabelecem os túbulos mais caudais, os mais craniais vão degenerando. Surgem três sistemas
renais sucessivos, com sobreposição cronológica: o pronefro (no início da quarta semana), o mesonefro
(no fim da quarta semana) e o metanefro (na quinta semana). Dizemos que estes sistemas recapitulam
a evolução dos vertebrados (recapitulação evolutiva). O pronefro é o rim das larvas de anfíbios, dos
peixes ciclóstomos e de alguns teleósteos. O mesonefro é o rim dos anfíbios e da maioria dos peixes.
Também é funcional durante a maior parte do desenvolvimento embrionário nas aves e nos répteis. O
metanéfro é o rim definitivo dos répteis, das aves e dos mamíferos incluindo os seres humanos.
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O mesonefro funciona até a 10ª semana, tempo suficiente para o desenvolvimento dos rins definitivos.
O metanéfro começa a se desenvolver no inicio da 5ª semana de desenvolvimento sendo formado pela
parte mais caudal do cordão nefrogênico. Nesta região não ocorre segmentação do cordão. O metanéfro
se divide em duas regiões. Broto uretérico que irá originar o ureter, a pelve renal, os cálices maiores e
menores e os túbulos coletores. O blastema metanefrogênico, por sua vez irá originar o néfrons.

Os rins, que inicialmente se desenvolveram na região pélvica, ao longo do crescimento do embrião
passam a se localizar na parte caudal do embrião. Os rins também rotam 90º durante a subida, sendo
que a pelve renal muda de uma posição anterior para uma medial. Os rins atingem sua posição adulta
em torno da 9ª semana, quando também iniciam a função dea filtração glomerular.



17.2 Embriologia da Bexiga

No final da 3ª semana se forma o alantoide que é uma estrutura em forma de salsicha que irá se
diferenciar em uma cloaca. A cloaca então se divide em duas partes: na estrutura que formará o reto, e
no seio urogenital. Entre a 4ª e a 7ª semana o seio urogenital formará a bexiga e a uretra. Portanto, o
epitélio destas estruturas é de origem endodérmica. A única exceção é a parte terminal da uretra
masculina que é composta por epitélio derivado do ectoderma. Tanto o tecido conjuntivo quanto o tecido
muscular que formam a bexiga se originam do mesoderma lateral esplâncnico. Inicialmente, a bexiga é
formada do lado do alantoide, mas depois esta estrutura se torna um cordão fibroso denominado uráco.
O uráco prende o ápice da bexiga ao umbigo se tornando o ligamento umbilical mediano.
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17.3 Controle Genético do Desenvolvimento do Sistema Urinário

O ácido retinoico induz a expressão de Hox 4-11 no mesoderma intermediário, o qual responde com a
síntese dos fatores de transcrição Pax-2 e Pax-8. Estes induzem a expressão de Lim-1 (Lhx-1), que é um
responsável pela agregação das células mesenquimais dos ductos pronéfricos. Por outro lado, aconversão
das células mesenquimais nos túbulos mesonéfricos depende da expressão de Pax-2 e de WT-1 (Wilm`s
tumor suppressor). GDNF liga-se a c-Ret e ao co-receptor Gfra-1, localizados na membrana plasmática das
células epiteliais do broto uretérico. A expressão de Wnt-9b nas extremidades dos brotos uretéricos é
importante para a ramificação. A localização posterior do broto uretérico resulta de uma combinação de
repressão da expressão de GDNF nas regiões mais anteriores pela ação de Slit-2/Robo-2 no mesênquima
e de sprouty, que reduz a sensibilidade do ducto mesonéfrico anterior à ação de GDNF. BMP produzido
no mesoderma inibe o crescimento do broto uretérico, mas, no blastema metanefrogênico, gremlin inibe
a ação de BMP.

17.4 Malformações do Sistema Urinário

Existem diversos tipos de malformações do sistema urinário. A seguir comentaremos duas delas.

Doença policística renal congênita – ocorre devido a ausência de ligação entre a parte tubular do néfron
e o sistema de ductos coletores. Esta condição induz a formação de centenas de cistos nos rins. Sua
incidência é de 1 em 800 nascimentos. A forma mais comum desta malformação é uma condição
autossômica dominante, resultante de mutações dos genes PKD1 e PKD2, que produz as proteínas
policistina-1 e policistina-2. Estas proteínas são receptores da membrana celular envolvidos em vários
processos, como proliferação, polaridade e diferenciação.

Agnesia renal – a falta de um broto uretérico faz com que o blastema metanéfrico não sofra indução
para a formação do rim. Esta condição leva a ausência de desenvolvimento de um dos rins. A agenesia
renal unilateral ocorre em 1/1.000 nascimentos, e a agenesia renal bilateral, em 1/3.000 nascimentos. A
agnesia bilateral dos rins não é compatível com a vida.
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CAPITULO 18

EMBRIOGÊNESE DO SISTEMA REPRODUTIVO

18.1 Aspectos Anatomo-funcionais dos sistemas reprodutivos feminino e masculino

Os órgãos genitais femininos estão adaptados a função de produzir o óvulo, via gametogênese, oferecer
condições para a fecundação, desenvolvimento embrionário e expulsão do concepto na hora do
nascimento. Para tanto, Os órgãos genitais femininos consistem de um grupo de órgãos internos e outro
de órgãos externos. . Assim, os órgãos internos da mulher são o ovário, que além de produzir os gametas,
produz hormônios femininos (estrogênio e progesterona),tubas, útero e vagina. Na região externa o
sistema reprodutivo feminino é composto pelo clitóris, abertura da uretra, abertura da vagina e pelos
pequenos e grandes lábios. A principal função destes órgãos externos são a micção, o comportamento
sexual, a menstruação e o parto. As mamas também são consideradas parte do sistema reprodutor
feminino.

Os órgãos genitais masculinos estão adaptados a função de produzir o espermatozoides via
gametogênese, oferecer condições para o amadurecimento, armazenamento e transporte dos gametas
para o interior do corpo feminino. Os órgãos externos são constituídos pelo pênis e o saco escrotal, que
contém os testículos e o epidídimo, e que se liga a cavidade abdominal via ducto deferente. Dentro da
cavidade abdominal ainda se encontram as vesículas seminais, a próstata e as glândulas bulborretais.
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18.2 Origem embrionária

Apesar de aparentarem muitas diferenças anatômicas, os sistemas reprodutivos, feminino e masculino
possuem praticamente a mesma origem embrionária. Como sabemos, a partir 3ª semana se formam os
folhetos embrionários e o mesoderma se subdivide em três regiões. O mesoderma intermediário é a
região que dará origem as principais estruturas reprodutivas.
Nesta região se forma a crista urogenital que dá origem ao cordão nefrogênico, que origina estruturas do
sistema urinário e também a crista neural ou gonadal.

Como já foi bem estudado a determinação sexual ocorre no momento da fecundação via tipo de
cromossomo que fecundou o óvulo: X ou Y. Entretanto, a diferenciação fenotípica do sexo ocorre a
partir da migração e diferenciação das gônadas no embrião.

18.3 Principais eventos da diferenciação sexual

No embrião do sexo masculino, a partir das 6ª semana de desenvolvimento começa a ocorrer a
migração das células germinativas para o local onde as gônadas se diferenciarão. Na 8ª semana ocorre a
diferenciação as células de Leydgi que irão produzir um pico de di-hidrotestosterona e testosterona. Este
pico é de grande importância para que, a partir de estruturas embrionárias primitivas (Ducto de Wolff)
ocorra a diferenciação da genitália externa, a descida dos testículos, da cavidade abdominal para o
escroto e o crescimento da genitália externa. Estes eventos acontecerão a partir da 10ª semana até a 36
semana.
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É importante comentar que os picos de alta concentração dos hormônios decresce para níveis muito
baixos até a 36ª semana de desenvolvimento. Níveis elevados de hormônios sexuais só irão novamente
aparecer no inicio da adolescência.

Do mesmo modo, no embrião do sexo feminino, a partir das 6ª semana de desenvolvimento começa a
ocorrer a migração das células germinativas para o local onde as gônadas se diferenciarão. Na 8ª semana
ocorre um pico de estrogênio que induz o desenvolvimento da vagina, do útero e também a
diferenciação da genitália externa a partir da estrutura embrionária denominada Ducto de Muller.

18.4 Origem e Migração dos Gonócitos

Uma grande parte das células qu comporão as gônadas são formadas a partir do mesoderma
intermediário, e mais especificamente das cristas gonadais. Entretanto, as células germinativas
primordiais (ou gonócitos) originam-se de células na região posterior do epiblasto. Deste modo, os
gonócitos precisam migrar até as cristas gonadais. Assim, estas células passam pela linha primitiva e
inicialmente formam um agrupamento no mesoderma extraembrionário, junto ao alantoide. Na 4ª
semana, continuam a migrar e são encontradas no endoderma caudal do saco vitelino. A partir do
endoderma do intestino posterior migram pelo mesentério dorsal até as gônadas em formação. Assim,
na 5ª semana os gonócitos já são observados nas crista gonadais.
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Ao longo da 5ª semana ocorre dois espessamentos celulares, dispostos longitudinalmente no mesoderma
intermediário, mais especificamente na região do mesonefro. Este espessamento constituído por células
derivadas do mesoderma e da crista mesonéfrica, dá origem ao epitélio celomático, que por sua vez
origina os chamados cordões sexuais. Esta estrutura passa a ser conhecida como gônada indiferenciada
que consiste em um córtex e em uma medula.

18.5 Diferenciação das Estruturas Sexuais

18.5 Estabelecimento do Sexo Gonadal

No período em que as gônadas primitivas ainda são indiferenciadas aparece dois cordões teciduais
denominados Ducto de Muller e Ducto de Wolff. No embrião do sexo masculino, o ducto de Muller
regride, enquanto que o Ducto de Wolff origina o epidídimo, vasos deferentes, vesícula seminal e ducto
ejaculatório. Por outro lado, no embrião do sexo feminino é o Ducto de Wolff que regride, e o Ducto de
Muller origina as tubas uterinas, o útero e a parte superior da vagina.

No sexo masculino, as porções externas dos cordões sexuais irão originar os cordões seminíferos, com as
células de Sertoli e os gonócitos. Nos anos pré-puberdade, os gonócitos vão se diferenciar nas
espermatogônias. Quando chegar a adolescência, com a espermatogênese, os cordões seminíferos serão
os túbulos seminíferos. No sexo feminino, os cordões sexuais primários, situados na medula, degeneram,
e uma nova migração de células do epitélio celomático para o mesênquima do córtex origina os cordões
sexuais secundários. Os gonócitos são incorporados neles e diferenciam-se em oogônias. Essas células
proliferam através de mitoses e sofrem interfase, resultando nos oócitos primários, que são circundados
pelas células foliculares, originadas do epitélio celomático. O tecido conjuntivo e os vasos sanguíneos da
zona medular do ovário são formados a partir de célula do esonefro. Os ovários estão formados da 13ª à
17ª semana.
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18.6 Diferenciação do Sexo Masculino

As células de Sertoli induzem a degeneração do Ducto de Muller, enquanto que as células e Leidgy via
produção de testosterona, induzem a diferenciação das estruturas sexuais a partir do Ducto de Wolff.
No caso, as células de Sertoli produzem o hormônio antimulleriano que impede a diferenciação das
estruturas sexuais femininas.

Na embriogenêse, os testículos se desenvolvem mais rápido que os ovários. As células de Leidgy que se
diferenciaram ao longo da 8ª semana, a partir da 17-18ª Semana involuem. Estas células só voltam a
aparecer na puberdade.

Sem a presença do gene SRY, a gônada indiferenciada irá se diferenciar nas estruturas sexuais femininas. É
importante também comentar que o epitélio vaginal é de origem endodémica e não ectodérmica.

18.7 Diferenciação da Genitalia Externa

Até o 3º mês da gestação a genitália externa do
embrião é indiferenciada em ambos os sexos.
Esta genitália é constituída por um tubérculo
genital, pregas labioescrotais e pregas
urogenitais, como pode ser observado no
esquema ao lado. As estruturas da genitália
externa indiferenciada se originam do
mesenquima recoberto por ectoderma que se
encontra ao redor da membrana cloacal. O
destino destas estruturas será diferenciado
conforme o sexo do embrião.
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O esquema abaixo mostra o que cada estrutura da gônada indiferenciada irá originar, conforme o sexo do
embrião. No caso do embrião do sexo masculino, a produção de di-hidrotestosterona (DHT) pelas células
de Leydig induz a hipertrofia do tubérculo genital que forma a glande do pênis, e o fechamento das pregas
urogenitais dá origem ao corpo do pênis e das pregas labioescrotais se origina a bolsa escrotal. No
embrião do sexo feminino, a ausência de DHT induz a atrofia do tubérculo genital, que dá origem ao
clitóris, as pregas urogenitais se transformam nos pequenos lábos e as labioescrotais nos grandes lábios.
Portanto, os órgãos sexuais masculinos e femininos são homólogos em termos de origem embrionária,
composição tecidual e sensorial.

18.8 Controle Genético da Diferenciação Sexual

Muitos genes estão envolvidos no controle do desenvolvimento dos sistemas reprodutivos, além do SRY.
A seguir faremos um breve resumo sobre este importante aspecto da embriogênese.

Diferenciação das células germinativas primordiais – regulada pelos enes BMP-2, BMP-4 e BMP8b
secretadas pelo ectoderma.

Manutenção da pluripotência dos gonócitos – Sox, nanog e oct-4. O gene repressor Blimp-1 evita que as
células germinativas se tornem células somáticas.

Migração dos gonócitos – durante este processo os gonócitos não entram em apoptose pela ação do gene
Nanos-3 e proliferam pela ação dos genes SCF e Steel fator.

Atração dos gonócitos para as cristas gonadais – envolve a síntese do produto do gene Dazl

Início da meiose no sexo feminino - ambientes diferentes das gônadas fazem com que os gonócitos
entrem na meiose no sexo feminino, mas não no sexo masculino. No sexo feminino, ácido retinoico,
proveniente dos túbulos mesonéfricos, é encontrado na gônada e, através de Stra-8, que é necessário
para a duplicação do DNA na interfase, estimula os gonócitos a iniciar a meiose. No sexo feminino o
produto o gene Nanos-2 tem atividade antimitótica nas células germinativas. Assim, os gonócitos, na
gônada masculina, dividem-se lentamente por mitose durante o fim do período embrionário, no período
fetal e depois do nascimento.
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Desenvolvimento das gônadas– é necessária a expressão dos genes WT1 e de Lim1 e de SF-1. A
diferenciação do testículo depende de um sinal do mesonefro, possivelmente WT-1, e da expressão do
gene Sry. Esse gene ativa a síntese de Sox-9, que estabelece os cordões sexuais primários e inicia a
diferenciação das células de Sertoli. Sox-9 estimula a ação de FGF-9, que reforça a atividade de Sox-9.

Diferenciação das cédulas de Leydig -Desert hedgehog e PDGF são produtos gênicos produzidos pelas s
células de Sertoli que estimulam a diferenciação das células de Leydig.

Desenvolvimento do ducto de Muller (ducto paramesonéfrico - surgem sob a influência de Wnt-4
produzido pelos mesonefros.

Formação do tubérculo genital – o gene Shh, expresso no endoderma do seio urogenital, é a principal
molécula que atua no mesênquima e no ectoderma para provocar o crescimento do tubérculo genital. O
tubérculo formado expressa genes Hox, especificamente Hoxa-13 e Hoxd-13. Muitos membros das
famílias Wnt e FGF são também ativos no tubérculo genital

18.9 Malformações Embrionárias no Sistema Reprodutivo

Existem diversos tipos de malformações no sistema reprodutivo masculino e feminino, muitas de origem
genética e outras induzidas por fatores ambientais. A seguir comentaremos algumas delas.

Pseudo-hermafroditismo feminino–
individuo afetados por esta
malformação são geneticamente do
sexo feminino (XX), entretanto devido a
produção excessiva de andrógenos pela
glândula adrenal do feto ou da mãe a
genitália se torna masculinizada,
podendo exibir desde um aumento do
clitóris até a fusão parcial ou total dos
grandes lábios.

Síndrome da Insensibilidade Androgênica – também denominada de síndrome da feminização
testicular, apesar do portador possuir cariótipo 46, XY e presença de testículos intra-abdominais, o
fenótipo geral é feminino, ocorrendo desenvolvimento de genitália externa feminina, mamas e
características sexuais secundárias. Esta síndrome está relacionada a mutações na sequência que codifica
o receptor para andrógenos. A menstruação não ocorre, porque o útero é ausente ou rudimentar.

Pseudo-hermafroditismo masculino– individuo afetados por esta malformação são geneticamente do
sexo masculino (XY), entretanto devido a produção baixa de testosterona e DHT apresentam hipoplasia
do pênis e uma estrutura semelhante a um útero, derivado do utrículo prostático, remanescente dos
ductos paramesonéfricos. Esta condição pode ser determinada pela agnesia as células de Leydig. Neste
caso, terão estruturas internas masculinas (testículos) mas as externas serão femininas.
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Desenvolvimento das gônadas– é necessária a expressão dos genes WT1 e de Lim1 e de SF-1. A
diferenciação do testículo depende de um sinal do mesonefro, possivelmente WT-1, e da expressão do
gene Sry. Esse gene ativa a síntese de Sox-9, que estabelece os cordões sexuais primários e inicia a
diferenciação das células de Sertoli. Sox-9 estimula a ação de FGF-9, que reforça a atividade de Sox-9.

Diferenciação das cédulas de Leydig -Desert hedgehog e PDGF são produtos gênicos produzidos pelas s
células de Sertoli que estimulam a diferenciação das células de Leydig.

Desenvolvimento do ducto de Muller (ducto paramesonéfrico - surgem sob a influência de Wnt-4
produzido pelos mesonefros.

Formação do tubérculo genital – o gene Shh, expresso no endoderma do seio urogenital, é a principal
molécula que atua no mesênquima e no ectoderma para provocar o crescimento do tubérculo genital. O
tubérculo formado expressa genes Hox, especificamente Hoxa-13 e Hoxd-13. Muitos membros das
famílias Wnt e FGF são também ativos no tubérculo genital

18.9 Malformações Embrionárias no Sistema Reprodutivo

Existem diversos tipos de malformações no sistema reprodutivo masculino e feminino, muitas de origem
genética e outras induzidas por fatores ambientais. A seguir comentaremos algumas delas.

Pseudo-hermafroditismo feminino–
individuo afetados por esta
malformação são geneticamente do
sexo feminino (XX), entretanto devido a
produção excessiva de andrógenos pela
glândula adrenal do feto ou da mãe a
genitália se torna masculinizada,
podendo exibir desde um aumento do
clitóris até a fusão parcial ou total dos
grandes lábios.

Síndrome da Insensibilidade Androgênica – também denominada de síndrome da feminização
testicular, apesar do portador possuir cariótipo 46, XY e presença de testículos intra-abdominais, o
fenótipo geral é feminino, ocorrendo desenvolvimento de genitália externa feminina, mamas e
características sexuais secundárias. Esta síndrome está relacionada a mutações na sequência que codifica
o receptor para andrógenos. A menstruação não ocorre, porque o útero é ausente ou rudimentar.

Pseudo-hermafroditismo masculino– individuo afetados por esta malformação são geneticamente do
sexo masculino (XY), entretanto devido a produção baixa de testosterona e DHT apresentam hipoplasia
do pênis e uma estrutura semelhante a um útero, derivado do utrículo prostático, remanescente dos
ductos paramesonéfricos. Esta condição pode ser determinada pela agnesia as células de Leydig. Neste
caso, terão estruturas internas masculinas (testículos) mas as externas serão femininas.
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18.10 Breve consideração sobre a fisiologia sexual

Na década de 60 uma casal de pesquisadores (Master & Johnson) passou a investigar diversos aspectos
relacionados a fisiologia sexual de homens e mulheres. A partir destes estudos foi estabelecido que a
atividade sexual possui quatro estágios: desejo, excitação, orgasmo e resolução. O primeiro texto de
Masters & Johnson, Human Sexual Response (A Resposta Sexual Humana), publicado em 1966 nos
Estados Unidos, foi o resultado de investigações laboratoriais das reações fisiológicas e anatômicas de
694 voluntários (312 homens e 382 mulheres), após o acompanhamento de 10 mil relações sexuais em
11 anos de estudo. O orgasmo feminino é mais intenso, e se assemelha mais ao do homen, via
estimulação do clitóris. Existem algumas diferenças entre homens e mulheres, principalmente em
relação a fase da resolução. Nesta fase o corpo retoma a sua condição normal, padrão, ou seja, retoma o
estado de ausência de estimulação sexual. No caso da mulher existe a possibilidade biológica de se
atingir orgasmos múltiplos, em um período curto de tempo. No caso dessa ocorrência, a mulher tende a
se manter no estado de platô, sem retroceder para a fase de excitação. O homem, diferentemente da
mulher, não tem a possibilidade biológica de atingir orgasmos múltiplos. Não é possível ocorrer duas
ejaculações consecutivas, em um curto período. Por este motivo, esta fase, para o homem, inclui o
período refratário.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este material didático denominado “Cadernos de Biologia do Desenvolvimento” tem a pretensão de se
tornar um livro. Apesar do seu texto geral já estar elaborado e servir de material bibliográfico para as
aulas de graduação dos cursos de Medicina, Ododontologia e Terapia Ocupacional, muito trabalho terei
pela frente relacionado a sua formatação, a identificação das fontes onde obtive esquemas e fotos, e das
referências bibliográficas que consultei para organizar este material. Por este motivo, solicito que vocês,
meus alunos não divulguem via internet este material, já que o mesmo pode ferir algum direito autoral,
e também porque provavelmente devem existir imprecisões, principalmente no texto, que devem ser
revisadas.

De todo modo, os Cadernos representam um esforço para integrar áreas do conhecimento que nos
auxiliam a entender melhor como ocorre no nosso desenvolvimento biológico, e também malformações
relacionadas. Espero que no próximo ano, durante as minhas férias de verão, eu consiga finalizar o Livro!
É uma perspectiva!
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