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ANATOMIA DA PELE 
 
A pele é um dos maiores órgãos do corpo humano, correspondendo a 16% de 
seu peso. 



 
Recobre o corpo protegendo-o da perda excessiva de água e do atrito, e dos 
raios ultravioletas do sol. Também recebe estímulos do ambiente e colabora 
com mecanismos para regular sua temperatura. 
 
Veja então como é a camada mais superficial da pele: 
 
 É constituída por uma camada superficial fina, formada por células em forma 
de placas (queratinócitos), marcada por uma rede de sulcos que a dividem em 
pequenos polígonos, que podem ser vistos a olho nu, como acontece no dorso 
das mãos. 
 
Abaixo, estão as outras células onde estão inclusive as de defesa e os 
melanócitos. 
  
 
 

 

 

 

 

 

O que podemos enxergar a olho nu, observando a pele (superfície cutânea):  

Linhas de tensão: do ponto de vista prático, são importantes para o 
conhecimento médico, pois evitam que cortes cirúrgicos ou por traumas causem 
cicatrizes muito marcantes, quando estas linhas não são respeitadas. São 
produzidas por fibras da derme (colágeno), que geram uma delicada rede de 
rasas ranhuras, que se encontram em ângulos, formando assim áreas com 
aspectos poligonais.  

Linhas de flexão: são resultantes de dobras da derme e são importantes para as 
áreas que estão relacionadas com os movimentos das articulações.  

Cristas papilares: responsáveis pelas impressões digitais. São formadas por 
estreitas cristas que estão separadas entre si por finas ranhuras e se dispõem em 
forma de curvas. Originam-se em conseqüência da elevação da epiderme pelas 
papilas dérmicas ou cristas subjacentes (vizinhas)  

Estrutura completa da pele  



A pele é constituída por camadas: epiderme e derme, nas quais estão imersos os 
anexos cutâneos, firmemente unidas entre si. Ambas as camadas são 
mutuamente interdependentes durante a vida pré e pós-nascimento. 

A epiderme é mais externa, formada por um revestimento de camadas de 
células sobrepostas, sendo que as células superficiais são achatadas e compõem 
uma camada córnea rica em queratina (por isso, a pele é classificada como um 
epitélio estratificado pavimentoso queratinizado). Sua espessura varia de 
acordo com a região do corpo, chegando a 1,5mm na região plantar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Renovação da Pele: A pele renova-se continuamente, as células nascem na 
camada basal e vão empurrando as células mais externas, de forma que a 
divisão entre as camadas mencionadas acima não é nítida, mas um processo 
contínuo. 
  
A derme é a camada mais profunda, sendo formada por muitas estruturas com 
características elásticas (denso estroma fibroelástico de tecido conjuntivo), 
grande quantidade de vasos sangüíneos (redes vasculares) e fibras nervosas. 
Além disso, nesta camada também estão localizadas as glândulas e outros 
anexos (ex: pêlos, glândulas sebáceas e sudoríparas e unhas) que derivam da 
epiderme. 
 
 
 
 
 
 

 

A pele repousa sobre um tecido subcutâneo (hipoderme ou panículo adiposo), 
que tem a função de apoiar e unir a pele ao resto do corpo, permitindo que a 
pele deslize livremente sobre as estruturas mais profundas do corpo.  



Embriologia da Pele (origem da pele durante a gestação)  

Durante o período embrionário, a epiderme deriva de um grupo de células 
denominada de ectoderme, cresce para dentro da derme, dando origem aos 
anexos da pele: glândulas sudoríparas, folículos pilosos, glândulas sebáceas e as 
unhas.  

FISIOLOGIA DA PELE 

A pele protege o organismo humano, pois funciona como uma muralha contra 
o ambiente externo, protegendo o corpo contra ataques de microorganismos 
externos, bem como de fatores ambientais desfavoráveis à sobrevivência, como 
a perda de água do organismo.  

A queratina é uma das principais proteínas que impermeabiliza a pele e evita a 
perda de líquido do nosso organismo. 

Por que você transpira em dia de calor?  

O organismo humano está adaptado para funcionar de forma otimizada à 
temperatura de 36,5 º C, e quando o corpo começa a aumentar a temperatura 
acima deste nível, em condições normais de saúde, ele precisa dissipá-lo. Para 
isto, o corpo produz o suor através da glândula sudorípara (chuvisco).  

E como ocorre a perda de calor?  

Por uma propriedade física (naturalmente você se lembra!), os elementos para 
mudarem seu estado físico (gasoso, líquido e sólido) precisam incorporar ou 
dissipar energia. Assim, um elemento para mudar de estado líquido para 
gasoso precisa absorver energia, e um elemento para mudar de estado líquido 
para sólido precisa perder energia.  

O suor na pele está em estado líquido (é uma gotícula de "água"). Para que 
evapore, ele precisa "roubar" energia da superfície da pele, esfriando-a.  

Em dia quente, o corpo aumenta o calibre dos vasos sangüíneos que percorrem 
a pele pois precisa perder calor. É por isto que quando uma pessoa faz exercício 
ela começa a ficar vermelha (vasodilatação).  

O objetivo do organismo é: produzir suor (líquido) para que ele se evapore e 
esfrie a pele. O sangue ao passar por um região mais fria (a pele), também se 
esfria. Portanto, o sangue que retorna para dentro do organismo tem uma 
temperatura menor, o que esfria o corpo.  

 

Por que você arrepia num dia de frio?  



O ar é um dos melhores sistemas de isolamento térmico. Num dia de frio, o 
músculo eretor do pêlo o levanta para que se forme uma camada de ar parado 
que funciona como isolante térmico. Ao mesmo tempo, o corpo provoca a 
vasoconstricção (diminuição do calibre) dos vasos sangüíneos que percorrem a 
pele, reduzindo o volume de sangue que passa por ela. Desta forma, diminui a 
quantidade de sangue esfriado, o que evita uma maior perda de calor do corpo.  

Para que serve o sebo?  

O sebo, que é produzido pelas glândulas sebáceas, é composto por várias 
substâncias que atuam como lubrificantes naturais do pêlo, evitando que 
fiquem quebradiços. Torna a pele oleosa, diminuindo a evaporação de água a 
partir da camada córnea (camada mais superficial da pele - epiderme) quando a 
umidade do ar é baixa. Protege contra o excesso de água na superfície, e tem 
certa ação de evitar crescimento de bactérias e fungos (ações bactericida e 
antifúngica), e promover a emulsão de algumas substâncias.  

Quem controla a atividade das Glândulas Sebáceas?  

As glândulas sebáceas não estão sob controle do sistema nervoso central, mas 
são estimuladas por hormônios, especialmente os andrógenos (hormônios 
masculinos). Antes da puberdade elas são pequenas, porém depois, por 
influência da testosterona (andrógeno), seu tamanho e atividade aumentam. As 
mulheres sofrem estímulos dos andrógenos da adrenal (glândulas que ficam 
próximas aos rins) e dos ovários. A redução dos níveis normais de estrógenos 
(um dos hormônios femininos) deprime a ação das glândulas sebáceas.  

Para que serve o melanócito?  

Os melanócitos são células que dispõem de pigmentos de cor (cromóforos), e 
têm a função de absorver a energia fotônica oriunda dos raios solares, evitando 
que cause danos a outras células. A quantidade de pigmentos que os 
melanócitos possuem é que determina a cor de pele das pessoas.  

Os pigmentos cromóforos são: melanina, tirosina, triptofano, histidina, ácido 
urocânico e os componentes dos ácidos nucléicos RNA-DNA.  

A melanina é o componente que absorve maior quantidade de energia solar. Ela 
pode ser comparada ao pára-raio, no sentido literal da expressão. 

GLÂNDULAS E HORMÔNIOS – SISTEMA ENDÓCRINO 

O sistema endócrino, através dos hormônios, representa a forma de controle 
químico do organismo, que comanda órgãos e funções orgânicas. Os hormônios 
são substâncias químicas produzidas por glândulas endócrinas (mensageiros 
bioquímicos) que atuam em pequenas quantidades, à distância do seu ponto de 
produção.  



Essas substâncias orgânicas são conduzidas pela corrente sangüínea até atingir 
o seu órgão alvo, podendo ser estimuladoras ou inibidoras de processos 
orgânicos.  

Os hormônios têm as mais variadas atividades no organismo: regulação da taxa 
metabólica, dos níveis de substâncias no sangue, das funções reprodutoras, do 
crescimento e do desenvolvimento em geral. Qualquer variação de dosagem 
hormonal no sangue pode levar a alterações funcionais de vários tipos, 
chamadas disfunções endócrinas. Taxas abaixo do normal causam hipofunções 
e acima, hiperfunções.  

O sistema endócrino e o nervoso estão associados na produção hormonal. As 
principais glândulas endócrinas do ser humano são: a hipófise (ou pituitária), a 
tireóide, as paratireóides, as ilhotas de langerhans do pâncreas, as supra-renais 
e as gônadas (testículos e ovários).  

A hipófise é a única glândula que está localizada no cérebro. É um órgão 
endócrino complexo, que consiste em 2 partes distintas: a hipófise anterior 
(adeno-hipófise) e a hipófise posterior (neuro-hipófise), que é uma extensão do 
hipotálamo. A secreção hormonal das 2 partes da hipófise está sob o controle do 
Sistema Nervoso Central (cérebro). É a glândula principal do sistema 
endócrino, pois influi diretamente ou indiretamente na produção e liberação 
dos outros hormônios.  

LESÕES DA PELE 

Abscesso: formação fechada (circunscrita), de tamanho variável, proeminente 
ou não, contendo pús (líquido purulento). Há calor, dor, flutuação (como se 
fosse um balão com água) e rubor.  

Cisto: formação elevada ou não, constituída por uma cavidade fechada, 
contendo líquido ou substância semi-sólida. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cicatriz: tecido fibroso que substitui tecido normal após destruição por 
traumatismo ou doenças da pele (doença cutânea). 

 

 

 

 

 

 

Comedão (cravo): formado por um tampão ("rolha") de sebo e queratina.  

Nódulo: lesão sólida, saliente ou não, de 1 a 3 cm de diâmetro.  

 
 
 

Pápula: elevação sólida, avermelhada, menor que 1 cm.  

Pústula: elevação circunscrita, com até 1 cm em tamanho, causada por uma 
reação inflamatória da pele, com pús. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vesícula: elevação circunscrita, com até 1 cm de diâmetro, contendo líquido 
claro. O conteúdo inicialmente claro (seroso), pode tornar-se turvo (purulento) 
ou vermelho (hemorrágico). 
 

 
 
 

O QUE É ACNE? 
 

 

 
atrizes 

são áreas ricas em glândulas se

 
Acne vulgar ou juvenil, é uma das doenças da pele 
(dermatoses) mais freqüentes, afetando cerca de 80% dos 
adolescentes. 
É uma afecção que atinge o conjunto pilossebáceo (pêlo e
glândula sebácea).  

As lesões surgem na puberdade e acometem ambos os 
sexos, tendo um maior pico de incidência dos 14 aos 17 
anos nas mulheres, e dos 16 aos 19 anos nos homens.  

Caracteriza-se por comedões (cravos), pápulas, pústulas e
nas formas mais graves, por abscessos, cistos e cic
em graus variáveis.  

Atinge principalmente as seguintes áreas do corpo: face, 
região anterior e posterior do tórax. Estas partes do corpo 
báceas.  

Como é o comportamento da acne?  

Em alguns casos, as lesões são mínimas, quase imperceptíveis e assim permanecem por 
toda adolescência.  

Em outros, as lesões tornam-se mais evidentes, perturbando a qualidade de vida e 
desencadeando ou agravando problemas emocionais. 

Existem também casos em que as lesões podem ser tão extensas, que precisam 
obrigatoriamente de cuidados médicos, pela sua gravidade. 

 

 



 
Mito Realidade 
Chocolate e outros alimentos provocam 
espinhas.  

Algumas pessoas associam a ingestão de 
determinados alimentos com o aparecimento 
de acne. Entretanto, não existe comprovação 
científica para isso.  

Lavar o rosto várias vezes ao dia ajuda 
a evitar a acne. 

Lavar o rosto várias vezes NÃO ajuda a 
evitar. Isso pode inclusive provocar aumento 
da oleosidade da pele (efeito rebote). 

Acne é contagiosa. Apesar de ser uma infecção, a acne não é 
contagiosa. 

Cravos pretos são "sujos". O escurecimento é provocado pela oxidação, 
não por sujeira.  

Espremer as espinhas ajuda a eliminar a 
inflamação. 

Espremer é errado, porque ajuda a 
disseminar a inflamação e pode provocar 
cicatrizes por lesar a pele.  

Anticoncepcional piora a acne. Dependendo do anticoncepcional, pode 
haver melhora do quadro.  

Masturbação causa acne. Não existe nenhuma relação entre 
masturbação e acne.  

Menstruação causa acne.  Pela influência dos hormônios, pode haver 
uma piora da acne nos dias anteriores à 
menstruação. 

O sol piora / melhora a acne.  Apesar de ter algum efeito cicatrizante, o sol 
pode provocar aumento da produção de 
sebo, além de ser a principal causa de 
envelhecimento e câncer de pele.  

Cicatrizes de acne não têm cura. Existem recursos para tratamento de 
cicatrizes. Esses procedimentos devem ser 
realizados por um médico dermatologista 
experiente, e algumas vezes são necessárias 
várias etapas de tratamento para um 
resultado satisfatório  

 
 

BACTÉRIAS 
 
 
 
As bactérias são células procariontes e são os seres vivos mais simples do ponto de vista 
estrutural, e de menor tamanho.  
 
 
 
 



 
As bactérias podem ter diversas formas: 
 

as esféricas são chamadas cocos 
 

quando alongadas, recebem o nome de bacilos 
 

em formas helicoidais, em geral móveis, são denominadas espirilos 
 

Freqüentemente as células bacterianas aparecem em grupos, e não isoladas.  
   

 
Os cocos quando aparecem aos pares, formam os diplococos 

 
Quando dispostos em fileiras são chamados streptococos 

 
Quando aparecem como cachos de uvas, denominam-se estafilococos 

As bactérias são divididas em 2 grandes grupos, segundo às propriedades de suas 
paredes: 

Gram (-)  
Aparecem com cor avermelhada ao microscópio óptico quando tingidas por um corante 
(HE).  

 
Coloração por hematoxilina e eosina (HE)  

 

 

 

 

 



Gram (+)  
Aparecem com cor arroxeada ao microscópio óptico quando tingidas por um corante 
(HE).  

 
Coloração por hematoxilina e eosina (HE)  

 

 

 

 

 

 

Todas as bactérias, com exceção dos micoplasmas, apresentam uma parede rígida 
responsável pela forma da célula e que a protege contra a ruptura. Apesar de ser rígida e 
resistente, a parede é permeável, o que facilita a nutrição da célula.  

A parede das células das bactérias Gram (+) é simples, formada por uma espessa 
camada de peptidoglicana.  

A parede das células das bactérias Gram (-) é mais complexa, pois além da camada de 
peptidoglicana ser mais fina que as Gram (+), apresenta uma camada de lipoproteínas e 
outra de lipossacarídeos.  

Esquema exemplo de uma estrutura bacteriana.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

FONTE : 
• http://www.saudetotal.com.br/acne/default.asp 


