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 A implantação do embrião inicia-se no fim da primeira semana a partir da 

fecundação, completando-se durante a segunda semana. 

Figura 1 – O ovócito liberado na tuba uterina é penetrado pelo espermatozóide, formando 

o zigoto, que irá sofrer clivagem (divisão), passando por vários estágios até chegar ao 

estágio de blastocisto, o qual se implantará no endométrio (revestimento interno do útero). 
(Fig. 2-23 adaptada de MOORE, Keith L.; PERSAUD, T.V.N. Embriologia Clínica. Rio de Janeiro: Elsevier, p. 

45, 2004.) 

 

Figura 2 – A zona pelúcida (camada glicoprotéica que envolve o blastocisto) se degenera 
(dia 5). Seu desaparecimento resulta do crescimento do blastocisto e da degeneração 
causada por lise enzimática. (Fig. 2-19 adaptada de MOORE, Keith L.; PERSAUD, T.V.N. Embriologia 

Clínica. Rio de Janeiro: Elsevier, p. 42, 2004.) 
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Figura 3 – O blastocisto adere ao epitélio endometrial (dia 6). O trofoblasto é a parte 

do blastocisto que formará a parte embrionária da placenta e o embrioblasto é a parte 

do blastocisto que formará o embrião. (Fig. 2-22 adaptada de MOORE, Keith L.; 

PERSAUD, T.V.N. Embriologia Clínica. Rio de Janeiro: Elsevier, p. 44, 2004.) 

 

 

Figura 4 – O trofoblasto (parte do blastocisto que irá formar a parte embrionária da 

placenta) se diferencia em duas camadas – sinciciotrofoblasto e citotrofoblasto (dia 

7). O embrioblasto formará o embrião. (Fig. 2-22 adaptada de MOORE, Keith L.; 

PERSAUD, T.V.N. Embriologia Clínica. Rio de Janeiro: Elsevier, p. 44, 2004.) 
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Figura 5 – Os tecidos endometriais são erodidos por enzimas produzidas pelo 

sinciciotrofoblasto, permitindo que o blastocisto penetre no endométrio (dia 8). (Fig. 3-

1A adaptada de MOORE, Keith L.; PERSAUD, T.V.N. Embriologia Clínica. Rio de Janeiro: Elsevier, p. 51, 

2004.) 

 

 

Figura 6 – Surgem lacunas cheias de sangue no sinciciotrofoblasto (dia 9). O disco 

embrionário formará o futuro embrião. (Fig. 3-1C adaptada de MOORE, Keith L.; PERSAUD, T.V.N. 

Embriologia Clínica. Rio de Janeiro: Elsevier, p. 51, 2004.) 
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Figura 7 – O blastocisto penetra no endométrio e a falha neste endométrio é 

preenchida por um tampão (dia 10). O sangue materno e os restos celulares das 

glândulas erodidas formam um fluido que irá nutrir o embrião até que se desenvolva 

completamente a placenta. (Fig. 3-2A adaptada de MOORE, Keith L.; PERSAUD, T.V.N. Embriologia 

Clínica. Rio de Janeiro: Elsevier, p. 52, 2004.) 

 

 

Figura 8 – Lacunas adjacentes se fundem e formam redes lacunares (dias 10 e 11). O 

sangue materno entra e sai dessas redes, estabelecendo a circulação uteroplacentária 

(dias 11 e 12). (Fig. 3-2B adaptada de MOORE, Keith L.; PERSAUD, T.V.N. Embriologia Clínica. Rio de 

Janeiro: Elsevier, p. 52, 2004.) 
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Figura 9 – A, A falha no epitélio endometrial desaparece gradualmente com a 

reparação do epitélio (dias 12 e 13) e as vilosidades coriônicas primárias, que 

também formarão a placenta, são formadas (dias13 e 14). B, Ao mesmo tempo em que 

ocorre a implantação, inicia-se o desenvolvimento de alguns anexos embrionários e o 

disco embrionário sofre modificações. (Fig. 3-5A e B adaptada de MOORE, Keith L.; PERSAUD, 

T.V.N. Embriologia Clínica. Rio de Janeiro: Elsevier, p. 52, 2004.) 

 


