
Consolidação Funcional do Sistema 
Nervoso Central Humano

Dr. Guanis de Barros Vilela Junior



Da Fecundação ao Nascimento

• A ontogênese humana se inicia com 
a fertilização, ou seja, a fecundação 
do óvulo pelo espermatozóide, e 
dura até a morte do indivíduo 
muitos anos após o nascimento.

• Classicamente, a vida intra – uterina 
é dividida em 3 períodos distintos:
a) o zigótico (até a 2ª semana)
b) o embrionário (até o 2º mês)
c) o fetal (até o nascimento)



Período Zigótico

• O zigoto é uma célula única formada 
pela fusão do óvulo com o 
espermatozóide e na qual estão 
presentes os 46 cromossomos 
provenientes dos gametas dos pais, 
cada um contendo 23 cromossomos.

• Período de grande atividade mitótica 
(divisão celular) que formará a 
MÓRULA 3 dias após a fecundação).



Período Zigótico

• No 4º  dia após a fecundação a mórula 
chega no útero (nidação) e se 
consolida a formação do BLASTOCISTO
que apresenta a cavidade blastocística 
(blastocele).

• O blastocisto apresenta duas camadas 
sendo que as que compõem a 
cavidade interna formarão o embrião.



Período Embrionário

• Vai da 3ª semana até o 2º mês. Neste período ocorrem:
a) Gastrulação: formação de camadas germinativas
b) Neurulação: formação do tubo neural
c) Formação da notocorda
d) Desenvolvimento do celoma intra-embrionário
e) Desenvolvimento dos somitos
f) Desenvolvimento do sistema cardiovascular primitivo
g) Desenvolvimento das vilosidades coriônicas terciárias



Período Embrionário

• GASTRULAÇÃO - processo de formação de 3 camadas 
germinativas, são elas:

• Ectoderme: responsável pela formação da epiderme, 
sistema nervoso central e periférico, retina do olho.

• Endoderme: formará os revestimentos epiteliais das vias 
respiratórias e do trato gastrointestinal e as células 
glandulares dos órgãos associados (fígado e pâncreas).

• Mesoderma: vai dar origem as capas de músculo liso, aos 
tecidos conjuntivos e vasos associados com tecidos e 
órgãos e forma a maior parte do sistema cardiovascular.



Período Embrionário
• Neurulação – nesta fase ocorre o surgimento do tubo 

neural, da notocorda, do mesoderma intra-embrionário e 
do celoma. Para a formação do tubo neural, as células da 
ectoderme presentes na porção mediana da região dorsal, 
ao longo de todo o embrião, sofrem um achatamento, 
constituindo a placa neural.

• Posteriormente, a placa neural invagina-se, formando o 
sulco neural, que se aprofunda e funde os seus bordos, 
constituindo o tubo neural, responsável pela formação do 
sistema nervoso do embrião. 



Neurulação e Notocorda







• No endométrio uterino o embrião irá crescer e 
se desenvolver; e na 9ª semana de gestação está 
com todos os órgãos e tecidos praticamente já 
formados, mas mede cerca de 3,7 cm.

• É o início do período fetal.



Período Fetal

• Ocorre basicamente, o rápido crescimento do 
corpo e a diferenciação dos tecidos, órgãos e 
sistemas. 

• As estruturas do sistema nervoso alcançam níveis 
de maturação de atividades  reflexas do recém-
nascido,  como a sucção, deglutição, respiração,  
controles da freqüência cardíaca e da respiração, 
além  da regulação da temperatura corporal. 







Pronto para o Nascimento


