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ESTRUTURAS DA PELE

• Pele: Epiderme, derme e hipoderme.

• Anexos: unhas, pelos, glândulas sebáceas 

e sudoríparas.

• Vascularização e inervação.



PELE



EMBRIOLOGIA DA PELE

• Ectoderma (Epiderme, melanócitos, 

nervos e anexos)

• Mesoderma (células de langerhans, derme, 

hipoderme e vasos).





HISTOLOGIA DA EPIDERME

• Tipos celulares: queratinócitos, 

menalócitos, células de Langerhans e de 

Merkel.

• Epitelio estratificado pavimentoso 

queratinizado (Camadas).































HISTOLOGIA DA DERME

• Componentes acelulares: matriz 

extracelular (Ex: colágeno e ácido 

hialurônico).

• Derme adventicial: Tem contato com a 

epiderme, anexos e plexo vascular 

superficial. Ricamente vascularizada.

• Derme reticular: Estende-se do plexo 

vascular superficial até a hipoderme.

















HISTOLOGIA DERME

• Componentes celulares: fibroblastos, 

dendrócitos dérmicos, mastócitos, 

linfócitos e macrófagos.















ANEXOS



GLÂNDULA SEBÁCEA

• Embriologia: Formadas da 13ª-16ª 

semanas gestacionais a partir das bainhas 

epiteliais dos folículos pilosos ou da 

epiderme.

• Função: Secreção de sebo (vários lípides) 

que é impermeabilizante, lubrificante, 

antimicrobiano e possui ferormônios.

• Ativadas por testosterona na puberdade.

• Atrofia -> Isotretinoína.





GLÂNDULA SUDORÍPARA

• Embriologia: Formadas a partir de 

invaginações da epiderme.

• Tipos: Écrina e apócrina.



GLÂNDULA SUDORÍPARA

ÉCRINAS

• Início da atividade: desde o nascimento.

• Localização: Todo o corpo, exceto 

vermelhão dos lábios e glande.

• Secreção: Hipotônica tipo mucosa. 

Contém água e minerais e é inodora.

• Função: Controle de temperatura



GLÂNDULA SUDORÍPARA

APÓCRINAS (Odoríparas)

• Início da atividade: puberdade.

• Localização: Axilas, aréola mamária e 

região anogenital.

• Secreção: Tipo apócrina rica em 

componentes orgânicos, contendo 

ferormônios.

• Função: Sexual.







FOLICULO PILOSO

• Embriologia: Formadas da 9ª a 12ª semana 

gestacionais a partir de uma proliferação 

do estrato germinativo da epiderme que se 

estende para a derme.

• Localização: Todo o corpo, exceto lábios, 

áreas palmo-plantares, pontas e lados dos 

dedos, glande, prepúcio, pequenos lábios 

e clitóris.











FOLICULO PILOSO

Fases do ciclo do pelo:

• Anágena (Crescimento): Dura 7 anos e 

abrange 85-90% dos pelos.

• Catágena (Involução): Dura 2 semanas e 

abrange 1% dos pelos.

• Telógena (Repouso): Dura 3 meses e 

abrange 10-15% dos pelos.





APARATO UNGUEAL

• Embriologia: Formadas 20ª semana 

gestacional a partir de espessamentos 

ectodérmicos chamados de campos 

ungueais.

• Localização: Extremidade dorsal dos 

pododáctilos e quirodáctilos.

• Crescimento: Proximal para distal.











VASCULARIZAÇÃO



















INERVAÇÃO











Qual é o foco?
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