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RESUMO: O presente estudo tem o intuito de colaborar dando uma ideia geral, dentro da compreensão 

atual, da formação e do desenvolvimento das capacidades e habilidades do embrião humano, desde sua concepção 

até o nascimento. Cada Bebê desenvolve dentro de seu próprio rítmo. O Bebê inicia sua formação a partir de 

uma única célula, o óvulo fecundado, que se transforma em blastocisto, depois em um embrião e finalmente em 
feto. Muitas capacidades e habilidades são decorrentes do bom e preciso desenvolvimento intrauterino do cérebro 

e da maturação do corpo. Tendo conhecimento desse desenvolvimento, pode-se  perceber déficits que quanto mais 

cedo tratados, menor poderá ser o prejuízo futuro. 
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ABSTRACT: This study aims to collaborate by giving a general idea, within the current understanding, of the 

formation and development of the capacities and abilities of the human embryo, from its conception until birth. 

Each baby develops within its own rhythm. The baby begins its formation from a single cell, the fertilized egg, 

which becomes a blastocyst, then an embryo and finally a fetus. Many capacities and abilities are due to the good 

and precise intrauterine development of the brain and the maturation of the body. Having knowledge of this 

development, one can perceive deficits that the sooner they are treated, the less the future loss may be. 
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INTRODUÇÃO 

 

Uma única célula, um ser humano, uma maravilha da natureza. A história da 

origem do ser humano, segundo Montanari (2013), mostra uma evolução que passou pelos 

ovistas, em que o ser humano estava encapsulado dentro do esperma, ou seja, uma redução do 

adulto dentro do esperma, à participação dos dois gametas, ou seja, no processo epigenético. 

A gestação é um período mágico e muitas vezes desejado. Os futuros pais se 

apaixonam pela criança antes mesmo dela nascer, mas há necessidade de cuidados especiais 

para que tudo corra bem e no Brasil o atendimento pré-natal é um direito de toda gestante. O 

acompanhamento pode identificar e prevenir situações que por ventura venham a ocorrer e 

que possam afetar o bom desenvolvimento do bebê. 

O referido estudo tem o intuito de colaborar dando uma ideia geral, dentro da 

compreensão atual, da formação e do desenvolvimento das capacidades e habilidades do 

embrião humano, desde sua concepção até o nascimento. A metodologia utilizada na pesquisa 

foi de cunho bibliográfico  fundamentada em autores  renomado sobre a temática. 

Existem fatores que precisam ser seguidos pelas futuras mamães tais como evitar 

a bebida alcoólica, cuidados com o uso de medicamentos, não fumar, controle da pressão, 

cuidados com a alimentação. Outros dependem do ambiente em que essa gravidez está 

ocorrendo como a aceitação da gravidez, o apoio familiar, momentos de lazer e descanso, etc. 

“Assim, uma boa saúde e práticas nutricionais durante todo o período reprodutivo da
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mulher podem ajudar a garantir a saúde de seus futuros filhos e netos. (PAPALIA E 

FELDMAN, 2014). 

As drogas como álcool, cocaína, vírus da rubéola, sífilis atravessam a placenta e 

prejudicam o desenvolvimento. O álcool, especificamente, afeta o SNC, a formação da face, 

atrasos no crescimento, distúrbios comportamentais, TDA, prematuridade, interfere na 

migração neuronal resultando num retardo psicomotor, lateralização na forma e tamanho do 

corpo caloso. A rubéola pode causar surdez, glaucoma, defeitos cardíacos. A sífilis pode 

causar surdez, defeitos tanto na face como no palato, déficit cognitivo, hidrocefalia 

(Montanari, 2013), e segundo Oliveira (2017) tudo depende do que está sendo formado no 

bebê, na data em que se adquiriu a infecção ou a ameaça ao desenvolvimento normal, ou seja, 

se uma mulher ingerir álcool antes da gravidez, isso não afetará o feto, mas se ingerir durante a 

gravidez poderá ocorrer alguma má formação. Não há dose segura de consumo de álcool 

durante a gravidez. Assim pode-se observar que mesmo no útero, fatores ambientais, internos 

e externos, influenciam atingindo o bebê desde a sua concepção. 

A genética é forte garantindo nossa sobrevivência, reprodução e adaptação, mas o 

ambiente, a cultura influencia nos valores modelando o desenvolvimento humano e em como 

a genética irá se expressar. 

A gravidez tem uma média de duração de 38 a 40 semanas, podendo o bebê nascer 

antes ou mesmo um pouco depois. Como é difícil determinar a data da concepção, é utilizada a 

contagem da gravidez a partir do primeiro dia da última menstruação da mãe e essa passa a ser 

a referência do inicio da gravidez e o cálculo da data de nascimento é de cerca de 280 dias 

após o ultimo período menstrual. A ultrassonografia determina mais precisamente a data do 

provável parto através da verificação do tamanho do embrião e do saco gestacional. 

Após a 25ª semana o bebê já ouve os sons do organismo da mãe, assim também a 

sua voz que são potenciais para estabelecer comunicação e reter memórias afetivas. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

O conhecimento da embriologia humana orienta quanto ao entendimento das 

normalidades e anormalidades que podem ocorrer durante o período de gestação e que farão 

parte da vida adulta de cada ser. O desenvolvimento humano não termina ao nascimento, ao 

contrário, é um processo que dura a vida toda. 

A formação, ou concepção, do bebê inicia quando os gametas masculinos 

(espermatozóides) e femininos (oócitos) combinam para criar uma única célula (zigoto) que 

apresenta inicialmente 23 pares de cromossomas, 23 da mãe e 23 do pai, Montanari (2013). 

Esse conjunto é o código genético do bebê que determinará muitas características como a cor 

dos olhos, do cabelo, altura, etc. e também afetam o desenvolvimento do intelecto e 
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personalidade. Conforme ocorrem as divisões celulares (mitose) elas vão se diferenciando e se 

especializando. 

Não somos seres completos ao nascimento, mas é possível que estímulos 

sensoriais durante a gravidez modifiquem e influenciem o comportamento, e após o 

nascimento muitas modificações ocorrerão na vida dessas crianças devido à personalidade, 

temperamento, relações sociais, contexto familiar, escola que freqüentarão, dentre outros e 

que segundo Papalia, Feldman (2014) essas diferenças têm inicio no útero onde a maioria das 

conexões cerebrais é especializada e buscam seus alvos corretos. A epigenética demonstrou 

que há forte influência ambiental na expressão gênica contribuindo para a estrutura e função 

definitiva do sistema nervoso central (SNC). Bear, Connors, Paradiso, (2008) 

Muitas capacidades e habilidades são decorrentes do bom desenvolvimento 

intrauterino do cérebro e maturação do corpo. Para Papalia e Feldman (2014), porém, essas 

capacidades e habilidades são consideradas média, e somente o que foge muito da média é que 

deve ser avaliada. Entendendo o desenvolvimento médio poderemos compreender quando 

ocorre um desvio para mais ou para menos. 

Para Araujo Júnior, Santana, Nardozza, Moron (2015) a utilização de novas 

tecnologias como a ultrassonografia tridimensional (3DUS) para acompanhar o 

desenvolvimento fetal, hoje é considerada como imensurável, pois auxiliam na identificação 

de estruturas e de áreas defeituosas, na avaliação do volume de membros e avaliação da 

vascularização de estruturas fetais que poderiam passar despercebidas pelo escaneamento 

bidimensional. 

Seja abaixo uma visão resumida de como o embrião se desenvolve 

trimestralmente 

 

1˚ trimestre 

Semana 1 

-o ovulo fertilizado (zigoto) começa a se desenvolver e forma o blastocisto (estrutura 

formada pela abertura de uma cavidade na mórula) Schoenwolf, Bleyl, Brauer, Philip West, 

(2009). 

-ocorre a multiplicação e diferenciação das células (clivagem), a expressão gênica (tipo 

de neurônio, tipo de neurotransmissor a ser utilizado, tipo de dendrito, camada a que pertence 

o neurônio) é regulada por proteínas celulares chamadas fatores de transcrição 

-Implantação do ovo na parede uterina 

-Peso médio – 0,1 grama 
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Semana 2 

- Inicio da formação da bolsa amniótica 

- Embrião é composto de duas camadas de células (didérmico) 

- Produção de neuroblastos (precursores dos neurônios, sendo que os primeiros a serem 

formados serão os bipolares e depois os multipolares), que formarão das camadas mais 

internas para as mais externas e com especializações sofisticadas, ordenadas e específicas. 

Segundo Montanari (2013), os neurônios bipolares se enrolam nas células gliais e as utilizam 

como guias para sua migração. 

 

Semana 3 

- Gastrulação – movimento das células estruturando um plano corpóreo, permitindo que as 

células entrem em contato com novas células e as informações são passadas entre elas. Três 

camadas celulares (ectoderma, mesoderma e endoderma) que darão origem de todos os órgãos 

começam a se formar. 

-Multiplicação frenética das células 
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-Surgimento de vasos sanguíneos no mesoderma 

-Inicio da Neurulação ou processos envolvidos na formação da placa neural, das pregas 

neurais e no fechamento delas para formar o tubo neural. O tubo neural dará origem ao SNC 

(encéfalo e medula espinhal) 

-Inicio da formação do coração, fígado, pulmões, estômago e baço 

- 25ª a 27ª semana fechamento do tubo neural que formará o encéfalo e medula espinhal. O não 

fechamento do tubo leva a anencefalia, assim também, como alguns estudos têm 

demonstrado, a carência de ácido fólico, Montanari (2013) 

- formação dos somitos que darão origem aos músculos da face e da mastigação, tendões, vasos 

sanguíneos, cartilagem, osso (as clavículas são os primeiros ossos a se formarem), sangue, 

vértebras. 

-Pulsação cardíaca e bombeamento do sangue 

-Formação das vértebras e do canal espinhal 

-Divisão do cérebro em anterior, posterior e médio.  

-Inicio da formação do sistema digestivo, como o intestino primitivo.  

Semana 4 

-Inicio do período mais critico para o desenvolvimento do embrião 

- Final da Neurulação 

- Crescimento da mandíbula e que tem continuidade até os dez anos de idade 

- Formação dos ossículos da orelha média – martelo e estribo, formação do tímpano. 

- Formação dos nervos cranianos – trigêmeo, facial, glossofaríngeo e vago 

- Formação da língua 

- Formação do prosencéfalo, mesencéfalo e rombencéfalo 

- Formação das vesículas ópticas (primórdios dos olhos) 

- Inicio da formação do sistema urinário e primórdios pulmonares 

- Inicio da formação dos membros inferiores e superiores 

 

Semana 5 

- Inicio da formação da maioria das células neocorticais e que irá ocorrer ate o final da 20ª 

semana. Segundo Bear, Connors, Paradiso, (2008) chegará a incrível quantia de 250.000 

novos neurônios por minuto. 

-Inicio das contrações cardíacas, ossificação mandibular. 

-Prosencéfalo deriva o telencéfalo (originará os hemisférios cerebrais) e o diencéfalo 

(originará o hipotálamo, tálamo e epitálamo) 

- Inicio da formação dos nervos cranianos 
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- Fechamento do tubo neural 

 

Semana 6 

-Sistema reprodutivo inicia a produção de testosterona no feto masculino. Segundo 

Blason ET al in Papalia e Feldman (2014), há uma molécula sinalizadora que ativa a 

diferenciação molecular para a determinação do sexo do bebê. 

- Inicio da formação dos lábios inferior e superior, bochechas e queixo 

- Músculos faciais já estão estabelecidos mostrando expressões faciais 

- A cabeça é desproporcional em relação ao tamanho do corpo 

- Formação do bulbo e pedúnculos olfatórios 

-Inicio da formação dos dedos e das digitais 

- O embrião começa a se mexer 

-Os batimentos cardíacos já podem ser observados através da ecografia 

 

Semana 7 

- Aparecimento das pálpebras 
- Os braços já se dobram no cotovelo 

 

Semana 8/9 

-Tremor contínuo secundário a contração muscular autônoma sem organização 

-Reflexos generalizados de evitação, resultantes da estimulação em volta dos lábios e 

do nariz com um fio de cabelos.  

-Os membros começam a mostrar divisões (coxa, joelho, panturrilha, pé) 

-Formação do cordão umbilical 

-Desaparecimento da cauda eqüina 

- Inicio da mielinização da medula espinhal, iniciando pelas raízes motoras e depois as 

sensitivas. 

-Peso médio – 0,850 gramas 

 

Semana 9 

-Inicio do período fetal com todas as partes do corpo presentes 

- O dedo polegar se distingue dos demais 
- Já se pode detectar as ondas cerebrais 
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Semana 10 

-Reflexo de apreensão palmar. 

-Abertura da boca a partir da estimulação da área do lábio inferior 

-Movimentos de flexão e extensão 

- Desenvolvimento definitivo dos rins 
- Nesse período já se pode detectar anormalidades genéticas do bebê, como a síndrome de 

down, através de exame de sangue da gestante. 

 

Semana 11 

-Formação de unhas 

-Presença de orelhas externas 

-Desenvolvimento dos olhos com persistência da fusão das pálpebras quase completo 

 

Semana 12 

- Definição da genitália, 

- Produção de urina 
- Inicio do surgimento dos sulcos e giros cerebrais, indo até 32 semanas de gestação 
- Surgimento do neocórtex (parte mais periférica e desenvolvida do cérebro 

- Inicio da formação dos ossos neurocraniais 

-Feto é responsivo ao toque em toda a superfície do corpo através de toque na barriga da 
gestante 

- O bebê já apresente um aspecto completamente humano 

-Peso médio – 28,35 gramas 

 

 

 

-  

-  
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2˚ trimestre 

Semana 13 

- Inicio da formação dos ovários 
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Semana 16 

-Aumento da frequência de propulsão fetal, extensão e rotação da cabeça 

-Movimentos respiratórios de inspiração, com abertura da boca e extensão de cabeça 

- Formação dos forames Luschka e Magendie, por onde o liquido cefalorraquidiano será 

transportado para o espaço aracnóide. A não absolvição deste líquido provoca a Hidrocefalia 

- Presença de cabelos, cílios, sobrancelha. 

- O feto se move e a mãe já pode senti-lo, os dedos já conseguem segurar e o feto chupa 

o dedo. 

-Peso médio – 113,4 gramas 

 

Semana 17 

-Aparecimento inicial do reflexo de sucção 

 

Semana 20 

-Todos os movimentos estão completamente desenvolvidos 

-Movimentos independentes e isolados da cabeça e das extremidades 

-Abre a boca e há presença de deglutição 

-Abre as mãos, com extensão dos dedos, para explorar superfícies ao redor 

-Expressões faciais (caretas, enruga a testa) 

-Leves reflexos de proteção e evitação 

-Distancia-se da luz, mesmo com os olhos fechados.   

-Peso médio – 250 a 500 gramas 

 

Semana 22 

-Mielinização inicial do SNC e SNP 

 

Semana 24 

- Embrião reage ao toque 

- O embrião apresenta reflexo de sucção 
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-Existem possibilidades de sobrevivência do bebê fora do útero, que seria prematuro e 

baixo peso. 

-Pulmões amadurecidos no grau em que a viabilidade é possível 

-Peso médio – 625 a 750 gramas 

 

3˚ trimestre 

Semana 28 

-Aparecimento do estado de alerta 

-Nos meninos começa a descida dos testículos para o escroto 

-Em permanente estado de sono 

-Peso médio – 1250 a 1500 gramas 

-Bom tônus muscular das pernas 

-Reflexo de Moro com grande abdução Semana 32 
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-Aparecimento espontâneo do estado de alerta 

-Diferenciação mais pronunciada entre os estados de consciência 

-Movimentos de explosão em estado de vigília 

-Apresenta orientação para a luz 

-Predominância de movimentos do tronco, principalmente para os lados.  

-Diminuição dos movimentos de tremores e movimentos clônicos 

-Tenta levar a Mao a boca 

-Aumento da força de sustentação de peso nas pernas 

-Inicio de reação do apoio plantar. 

 

Semana 35 

-Reflexo de preensão 

-Movimentos ativos do tronco e da pelve 

-Membros inferiores fletidos 

 

4˚ trimestre 

Semana 36 

-Presença de choro 

-Continua melhora na diferenciação dos estados comportamentais 

-Mais harmonia nos movimentos 

 

Semana 37 

-Reflexo de marcha 

 

Semana 40 

-Períodos mantidos de estados de alerta 

-Melhor diferenciação dos estados de alerta 

-Movimentos espontâneos mais uniformes e organizados 

-Inicio da mielinização no encéfalo (o atraso na mielinização produz um quadro de DI) 
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Fonte: Schoenwolf, Bleyl, Brauer, Philip West, (2009); Bear, Connors, Paradiso, (2008); 

Oliveira, (2017); Montanari, (2013) 

 

CONCLUSÃO 

 

O desenvolvimento embrionário é minucioso e preciso qualquer interferência, 

adquirida ou não, como uma infecção ou ameaça interna ou externa, pode prejudicar o 

desenvolvimento normal e trazer conseqüências danosa para esse ser em formação e para seu 

futuro. O acompanhamento pré-natal se faz necessário para orientar as futuras mamães. 

O uso de novas tecnologias é hoje de grande valia, pois ajuda a identificar e tratar 

malformações fetais. Uma avaliação pós-parto pode identificar possíveis transtornos e 

direcionar para profissionais adequados que auxiliarão no tratamento, aproveitando a janela 

de maior plasticidade, para tanto há a necessidade de ser um conhecedor das etapas do 

desenvolvimento embrionário. 

Agora, no aconchego dos pais, são necessários cuidados para o bom 

desenvolvimento infantil. Os cuidados principais são: alimentar, vestir, abrigar, proteger e 

principalmente o contato humano. 
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