
Pele e Anexos



PelePele
- Epiderme

- Derme

AnexosAnexos

- Gl. sudoríparas

- Gl. Sebáceas

- Pêlos

- Unhas

Hipoderme:Hipoderme:

-Tecido conjuntivo frouxo
-Tecido Adiposo



Funções:

1. Proteção desidratação e atrito

2. Regulação da temperatura (vasos, glândulas, tecido adiposo)

3. Recepção de sensações

4. Excreção e Absorção

5. Proteção raios UV (melanina)

6. Síntese de Vitamina D3



Pele fina

Pele Grossa



Pele grossa



Pele fina



Tipos celulares:

• Queratinócitos - queratina

• Melanócitos - melanina

• Células de Langerhans - APC

• Células de Merkel – tato

Epiderme

- Epitélio: estratificado pavimentoso queratinizado

Queratinócitos

• 3-5 estratos ou camadas



Estratos ou camadas (3-5)

5. Córnea

4. Lúcida *

3. Granulosa *

2. Espinhosa *

1. Basal

Epiderme



1. Camada Basal

• stem cells

• ↑↑↑↑ mitoses

• renovação

15-30 dias

• Filamentos 
Intermediários
(queratina)

• Células 
cúbicas altas

Epiderme



2. Camada espinhosa

• Células arredondadas; células tronco

• Desmossomos

Epiderme



2.Camada espinhosa

• Tonofilamentos

(Filamentos de queratina)

• Desmossomos

Epiderme

Coesão 

Espinhos



• Tonofilamentos

(Filamentos de queratina)

Camada espinhosa

Epiderme



3. Camada granulosa

- Células achatadas

- grânulos de querato-hialina

- pele grossa

Epiderme

4. Camada Lúcida

- Células claras (organelas digeridas)

- ↑↑↑↑ filamentos de queratina

5. Camada Córnea

- Células achatadas / mortas

- Citoplasma repleto de queratina

- Queratinas de ↑↑↑↑ peso molecular



Epiderme

Epiderme



Epiderme



Células de Langerhans (estrato espinhoso)

- Células com prolongamentos

- Núcleo denso, citoplasma claro

- Resposta imune: Células apresentadoras de antígenos 

- Fagocitose de antígenos na pele

- Diminuem após agressão (luz ultravioleta)

Epiderme



Células de Langerhans

Epiderme



Células de Merkel (estrato basal)

- Células com prolongamentos

- Conectam-se com nervos sensitivos 

- Função: mecano-receptores - tato

Epiderme



Melanócitos (estrato basal)

- Células com longos prolongamentos citoplasmáticos

- Função: síntese da melanina – pigmentação da pele

Epiderme



- Conteúdo de melanina e caroteno

- Quantidade de capilares 

Cor da pele



N°de Melanócitos:

Varia nas diferentes regiões 
da pele 

Diferença entre raças:

Atividade da enzima tirosinase



Melanócito

Função da melanina: 

Localização



Melanina



Melanócito



Síntese da melanina

aa tirosina → DOPA

Tirosinase (melanossomos)

DOPA quinona

Tirosinase

Melanina



Bronzeamento

aa tirosina → DOPA

Tirosinase (melanossomos)

DOPA quinona

Tirosinase

Melanina

Luz UV

EscurecimentoEscurecimento



Under the influence of 
ultraviolet light

If a protective 
cream is applied 
on the skin 



Albinismo

aa tirosina → DOPA

Tirosinase (melanossomos)

DOPA quinona

Tirosinase

Melanina

X

X
X



Vitiligo

Desaparecimento de 
melanócitos



Vitiligo

Como se adquire? 

A causa não está esclarecida, mas há três teorias para explicar a destruição dos 
melanócitos: 

Teoria Imunológica: 
- O  vitiligo é uma doença auto-imune pela formação de anticorpos antimelanócitos. 

Teoria Cititóxica: 
- É possível que os metabólitos intermediários - dopaquinona e indóis - formados durante 
a síntese da melanina, possam destruir as células melanocíticas.

Teoria Neural:
- Um mediador neuroquímico causaria destruição de melanócitos ou inibiria a produção 
de melanina



liverliver

skin

blood

7-dehydrocholesterol Inactive compoundsPrevitamin D3

D3 (Cholecalciferol)

DBP (vit. D binding protein)
DBP-D3

24, 25-OH D3 (inactive)

1, 25-OH D3 (active)
(calcitriol)

kidneykidney

CaCa++++ transporttransport

(intestine)(intestine)

CaCa++++ resorptionresorption

(bone)(bone)
D3

(calcidiol)
25-OH D3

25-OH D3

DBP-calcidiol   

(tight binding)

Press F5 to view as a 

slide show.

Síntese de Vit. D



Derme: 

Duas camadas

1. Derme Papilar: 

- Papilas dérmicas

- Constituição: tecido conjuntivo frouxo 

- Muitas células (fibroblastos, macrófagos, plasmócitos, etc..).

- Alças capilares nas papilas – regulação da temperatura 
corpórea

- Presença de receptores



Derme Reticular

Derme: 

Duas camadas

2. Derme Reticular:

-Tecido conjuntivo denso não modelado 

Colágeno tipo I, grossas fibras elásticas, proteoglicanas

- Menor número de células

- Presença dos anexos: glândulas sebáceas, sudoríparas e pêlos

- Presença de receptores



Derme: 

2. Derme Reticular:

-Tecido conjuntivo 
denso não modelado

- Fibras colágenas tipo I 



Derme: 

Fibras do sistema elástico



Anexos da Pele

- Glândulas sudoríparas

- Glândulas sebáceas

- Folículo piloso

- Unhas



- Glândula simples tubulosa enovelada 

- Secreção do suor 

Glândulas Sudoríparas



Porção secretora

- Epitélio cubóide simples: 

- Células claras
Transportadoras de íons/água

- Células escuras

Secretam muco

Porção condutora (ducto)

- Epitélio estratificado cúbico 

- Células basais e superficiais

Modificam a secreção

Glândulas Sudoríparas



Células mioepiteliais

* contração 

* liberação da secreção

Glândulas Sudoríparas



Glândulas Sudoríparas





Glândulas sudoríparas 

apócrinas

Glândulas sudoríparas 

merócrinas

maioria
- Axila

- Aréola mamária 

- Região perianal

- Região peripubiana

** Glândulas ceruminosas – canal auditivo

** Glândulas de Moll - pálpebra

Glândulas sudoríparas apócrinas modificadas

X



Folículo Piloso



Folículo Piloso



Folículo Piloso



Folículo Piloso



Glândulas sebáceas



Glândulas sebáceas

- Glândula simples alveolar (acinosa)  ramificada

- Secreção do sebo (lubrifica a pele)

- Anexos dos folículos pilosos (abrem nos folículos)

- Glândula Holócrina



Glândulas sebáceas

- Glândula simples alveolar (acinosa)  ramificada

- Secreção do sebo (lubrifica a pele)

- Anexos dos folículos pilosos (abrem nos folículos)

- Glândula Holócrina



Glândulas 
sebáceas



Glândulas 
sebáceas





Acne



Unha



Unha



- Terminações nervosas livres - epiderme

- Receptores encapsulados

- Receptores não encapsulados

Receptores da pele:

derme

Sensibilidade cutânea

TatoPressão

Frio?







Tato

Pressão



Corpúsculo de Paccini Pressão



Vascularização da Pele



Hipoderme

Tecido adiposo unilocular



Hipoderme

Homem Mulher



FIM



FIM





Psoríase


