Células do Sangue e

Tecido Conjuntivo
Guia de Estudos
Grazieli Cristina Ramiro
Renato Massaharu Hassunuma
Patrícia Carvalho Garcia
Sandra Heloísa Nunes Messias

Células do Sangue e

Tecido Conjuntivo
Guia de Estudos

Grazieli Cristina Ramiro
Aluna de Graduação do Curso de Biomedicina da
Universidade Paulista - UNIP, campus Bauru
Renato Massaharu Hassunuma
Professor Titular do Curso de Biomedicina da
Universidade Paulista - UNIP, campus Bauru
Patrícia Carvalho Garcia
Coordenadora Auxiliar do Curso de Biomedicina da
Universidade Paulista - UNIP, campus Bauru
Sandra Heloísa Nunes Messias
Coordenadora Geral do Curso de Biomedicina da
Universidade Paulista – UNIP
1ª. Edição / 2020
Bauru, SP

© Renato Massaharu Hassunuma.

Conselho Editorial:
TECNÓLOGO EDUARDO MARQUES RABONI
Tecnólogo em Produção Audiovisual pelo Centro Universitário SENAC, São Paulo.
BIOMÉDICO EVERSON MORETTI
Especialista em Ciências Forenses pela Universidade do Sagrado Coração (USC), Bauru.

PROFA. DRA. MICHELE JANEGITZ ACORCI-VALÉRIO
Universidade Paulista – UNIP, campus Bauru
BIOMÉDICA SIMONE KIKUTI
Especialista em Análises Clínicas pela Universidade do Sagrado Coração (USC), Bauru.

Design:
Renato Massaharu Hassunuma.

CIP – Brasil. Catalogação na Publicação
R1739c
Células do sangue e tecido conjuntivo: guia de
estudos / Grazieli Cristina Ramiro, Renato
Massaharu Hassunuma, Patrícia Carvalho Garcia e
Sandra Heloísa Nunes Messias. - Bauru: Canal6,
2020.
Inclui bibliografia
43 f. : il. color.
ISBN: 978-65-86030-02-0
1. Histologia. 2. Células sanguíneas. 3. Tecido
conjuntivo. I. Ramiro, Grazieli Cristina. II.
Hassunuma, Renato Massaharu. III. Garcia,
Patrícia Carvalho. IV. Messias, Sandra Heloísa
Nunes. V. Título
CDU: 611.018

Agradecimentos
Nossos sinceros agradecimentos ao Prof. Aziz Kalaf Filho, Diretor da Universidade Paulista - UNIP, campus
Bauru e Prof. Dr. Paschoal Laércio Armonia, Diretor do Instituto de Ciências da Saúde da Universidade
Paulista - UNIP, pelo apoio fornecido ao Curso de Biomedicina da Universidade Paulista - UNIP, campus
Bauru no desenvolvimento de eventos, publicações e projetos de extensão.
Agradecemos ao Tecnólogo Eduardo Marques Raboni, Biomédico Everson Moretti, Profa. Dra. Michele
Janegitz Acorci-Valério e Biomédica Simone Kikuti por suas valiosas considerações neste livro.

Grazieli Cristina Ramiro
Prof. Dr. Renato Massaharu Hassunuma
Profa. Dra. Patrícia Carvalho Garcia
Profa. Dra. Sandra Heloísa Nunes Messias

Sumário
Apresentação .................................................................................................................................................... 08
Episódio 1 ......................................................................................................................................................... 10
Episódio 2 ......................................................................................................................................................... 12
Episódio 3 ......................................................................................................................................................... 14
Episódio 4 ......................................................................................................................................................... 17

Episódio 5 ......................................................................................................................................................... 19
Episódio 6 ......................................................................................................................................................... 21

Episódio 7 ......................................................................................................................................................... 23
Episódio 8 ......................................................................................................................................................... 25

Episódio 9 ......................................................................................................................................................... 27

Episódio 10 ....................................................................................................................................................... 29
Episódio 11 ....................................................................................................................................................... 31
Episódio 12 ....................................................................................................................................................... 33
Episódio 13 ....................................................................................................................................................... 35
Referências ....................................................................................................................................................... 37

Sugestões de leitura .......................................................................................................................................... 39

Células do Sangue e

Tecido Conjuntivo
Guia de Estudos
Grazieli Cristina Ramiro
Renato Massaharu Hassunuma
Patrícia Carvalho Garcia
Sandra Heloísa Nunes Messias

Apresentação
Desde o surgimento do mangá e do anime, as histórias dessas formas de mídias populares japonesas
começaram a sair do Japão e alcançar pessoas de outros continentes. Aos poucos, começaram a ser utilizadas
por professores como ferramenta auxiliar de ensino em salas de aula (Rawlins, 2014).
O mangá ‘Hataraku saibou - Cells at work’ (na tradução livre ‘Células ao trabalho’) foi criado pelo cartunista
japonês Akane Shimizu em 2015, e publicado pela editora Kodansha. Três anos depois, em 2018, foi
desenvolvido o anime baseado nos quadrinhos pelo estúdio David Production. O roteirista Yuko Kakihara, os
desenhistas Takahiko Yoshida, Kenta Mimuro e Keiko Tamaki, ao lado do também roteirista e diretor Kenichi
Suzuki, relataram ter ficado muito orgulhosos com o resultado final (Pineda, 2018).
‘Cells at work’ conta com 13 episódios, com duração média de 20 minutos, apresentando diferentes células
sanguíneas e do tecido conjuntivo, e apresentando suas funções. Como personagem principal, a AE3803, uma
hemácia, percorre os vasos sanguíneos de um jeito desengonçado, interagindo com as demais células do corpo,
em especial o U-1146, um neutrófilo corajoso, resistente e fiel escudeiro ao seu mundo, no caso, o corpo
humano (Anime, 2018).
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No Brasil, o anime já rendeu uma pesquisa, sendo sugerido como ferramenta pedagógica de ensino sobre o
câncer para alunos de diferentes níveis de ensino (Vasconcelos, Santos, Dantas et al., 2019). Vale ressaltar que
por meio do anime, os alunos podem aprender e memorizar mais rápido por despertar neles a vontade de
adquirir mais conhecimento.
Desta forma, a presente obra tem como objetivo propor a utilização do anime ‘Cells at work’ como ferramenta
de apoio para professores e alunos de diferentes níveis de ensino ou como um breve guia de estudos em
domicílio para auxiliar no aprendizagem e memorização dos nomes e funções dos diferentes tipos celulares
presentes no sangue e tecido conjuntivo.

No final do livro, encontram-se também várias sugestões de leituras de livros científicos para aqueles que
quiserem se aprofundar nos estudos deste tema.
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Episódio 1
Título:
Pneumoccocus (Pneumococo).

Sinopse:
Uma hemácia realiza o transporte de gases quando é interrompida pela invasão de pneumococos. Um
neutrófilo a protege, mas os perigos ainda não terminaram.

Cenas sugeridas:
01’57”: apresentação da hemácia como célula transportadora de gases.

03’25”: chegada dos leucócitos, que são identificados como células de defesa.
09’41”: plaquetas são apresentadas como células que participam do processo de reparo tecidual.
11’00”: apresentação dos linfócitos T auxiliares como células que contribuem para a resposta imunológica.
10

11’41”: chegada dos linfócitos T citotóxicos como agentes destruidores de antígenos.
16’37”: neutrófilo realiza diapedese, um processo denominado no episódio como ‘migração’.
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Episódio 2
Título:
Scrape wound (Arranhão).

Sinopse:
Uma lesão na pele inicia um processo hemorrágico, havendo a participação de várias células que irão auxiliar
no processo de coagulação sanguínea e no combate de agentes infecciosos.

Cenas sugeridas:
01’25”: apresentação das plaquetas como células que participam da coagulação sanguínea e do reparo
tecidual.
05’28”: um trauma causa rompimento da pele e hemorragia.
07’46”: invasão de microrganismos na região da ferida.

09’14”: início da vasoconstrição, como mecanismo auxiliar ao combate do processo hemorrágico.
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10’28”: apresentação da válvula venosa, como elemento que impede o refluxo sanguíneo.
10’59”: chegada de neutrófilos ao local da inflamação, agindo no combate às bactérias.

14’05”: neutrófilo sugere a outro que use a L-selectina, uma proteína de adesão, para fixação nos tecidos.
14’57”: apresentação da ordem de chegada dos leucócitos ao local da inflamação.

16’44”: é apresentado o processo de coagulação sanguínea, com a participação da GP1b (molécula de adesão
plaquetária), dos fatores de coagulação, da fibrina e do fator de von Willebrand. O coágulo sanguíneo é
mostrado com um fator que dificulta a entrada de mais microrganismos no local da ferida.
21’01”: ocorre a hemostasia secundária, com a adesão de células sanguíneas à rede de fibrinas, com a
formação de um tampão plaquetário que evita a formação de um novo sangramento.
21’50”: é explicado que a crosta se forma a partir do ressecamento da superfície do coágulo sanguíneo.
13

Episódio 3
Título:
Influenza (Influenza).

Sinopse:
Uma infecção causada pelo vírus Influenza causa o recrutamento de uma série de células de defesa.

Cenas sugeridas:
01’01”: apresentação do linfócito T naive ou virgem, que corresponde a uma célula que nunca encontrou um
antígeno antes.
02’52”: o neutrófilo explica que chegou ao local da infecção por diapedese, denominada no episódio por meio
do termo ‘migração’.
04’49”: são apresentadas as células do organismo que foram infectadas pelo vírus influenza.
14

05’55”: chegada de um macrófago, que alcança o local da infecção após os neutrófilos. Esta célula se mostra
um potente destruidor de células infectadas e capaz de reconhecer o tipo de antígeno causador da infecção.
06’40”: o macrófago, como célula apresentadora de antígenos, informa às células dendríticas e linfócitos T
auxiliares sobre o reconhecimento do vírus invasor. A partir desta apresentação, os linfócitos T citotóxicos são
recrutados para combater o agente infeccioso.
07’40”: chegada dos linfócitos T citotóxicos, que chegam após os macrófagos, para participar do combate às
células infectadas pelos vírus.
08’42”: um linfócito T de memória é apresentado como uma célula que participa do processo de memória
imunológica, importante para reconhecer um patógeno em uma infecção posterior.
10’30”: apresentação de uma célula dendrítica, capaz de apresentar patógenos às outras células do sistema
imunológico.
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11’50”: é relatado que as células T diferenciadas têm origem das células T virgens, que se transformam após
serem ativadas por meio do reconhecimento de um antígeno.
13’21”: é mostrado como neutrófilos, macrófagos, linfócitos T auxiliares e citotóxicos atuam conjuntamente
no combate a agentes infecciosos.
13’55”: diferenciação do linfócito T virgem.

14’41”: células normais são infectadas a partir de vírus que se proliferam e são liberados pelas células
infectadas.
16’34”: após a sua ativação, o linfócito T virgem se transformou e proliferou dando origem a várias células T
efetoras, com alto potencial de destruição.
17’01”: chegada de um linfócito B, capaz de produzir anticorpos (por meio de sua diferenciação em
plasmócito).
16

Episódio 4
Título:
Food Poisoning (Intoxicação alimentar).

Sinopse:
A acidez do suco gástrico não foi o suficiente para impedir que microrganismos invadissem a parede do
estômago, o que ocasionou uma preocupante intoxicação alimentar, necessitando de um grande esforço por
parte das células do sistema imunológico.

Cenas sugeridas:
04’53”: apresentação dos eosinófilos como células de defesa que participam no combate a alergias e
parasitoses.
06’50”: um mastócito é apresentado como célula de defesa, participando da resposta imunológica a partir da
liberação de mediadores químicos (histamina, leucotrienos) na presença de antígenos.
17

07’25”: apresentação do basófilo como célula do sistema imune responsável pela liberação de substâncias
como a histamina que participa de reações alérgicas e fatores quimiotáticos para neutrófilos e eosinófilos.
12’38”: é relatado que o eosinófilo é uma célula que possui baixa capacidade fagocitária.
18’58”: o basófilo desempenha sua função específica ao destruir um parasita invasor.
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Episódio 5
Título:
Cedar pollen allergy (Alergia ao pólen de cedro).

Sinopse:
As células imunológicas são recrutadas para combater um processo alérgico desencadeado pelo pólen de cedro.

Cenas sugeridas:
01’03”: apresentação dos linfócitos T auxiliares, como células que atuam coordenando as demais células que
participam da resposta imune de acordo com o antígeno invasor.
05’25”: um neutrófilo realiza a fagocitose, um processo que consiste no englobamento de partículas sólidas.
06’18”: um linfócito T de memória é apresentado como uma célula capaz de reconhecer patógenos em uma
infecção subsequente.
19

08’54”: um linfócito B aparece como uma célula produtora de anticorpos. No episódio, como o agente agressor
é um alérgeno, ocorre a produção do anticorpo do tipo imunoglobulina E (IgE).
10’51”: um mastócito é apresentado como uma célula que libera histamina e leucotrienos. Com a participação
da IgE, ocorre a liberação excessiva de histamina durante o processo alérgico. A histamina promove a
vasodilatação, espirros, edema, congestão nasal, vermelhidão nos olhos e secreção aumentada de lágrimas.
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Episódio 6
Título:
Erythroblasts and myelocytes (Eritroblastos e mielócitos).

Sinopse:
Um glóbulo vermelho chega na medula óssea, sendo descrito o processo de hemocitopoiese. A maturação das
células sanguíneas é complicada por uma bactéria que alcança a medula óssea. Uma célula infectada por vírus
e uma célula misteriosa aparecem no episódio.

Cenas sugeridas:
02’14”: a medula óssea vermelha é apresentada como local de produção das células sanguíneas.
02’36”: é representada a remoção do núcleo de um eritroblasto, que ocorre durante o processo de maturação
desta célula.
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03’14”: é explicado que as células sanguíneas têm origem de células-tronco hematopoiéticas da medula óssea
vermelha. As células progenitoras da medula óssea dão origem aos eritroblastos, que são as células
precursoras das hemácias.
10’43”: apresentação de um mielócito, uma célula precursora dos leucócitos.
17’01”: uma célula exterminadora natural (NK - natural killer) é apresentada como um leucócito que atua no
combate de células neoplásicas e infectadas por vírus.
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Episódio 7
Título:
Cancer cells (Célula cancerígena).

Sinopse:
Uma célula neoplásica é revelada e começa a realizar metástase. Dessa forma, todas as células do sistema
imunológico e sanguíneo precisam agir o quanto antes.

Cenas sugeridas:
03’02”: apresentação de uma célula neoplásica, como uma unidade que sofreu mutação, prolifera-se
desordenadamente e é capaz de invadir os tecidos. A célula cancerígena é atacada primeiro pela célula
exterminadora natural (NK – Natural killer).

23

05’16”: é descoberto que as células neoplásicas não respondem aos mecanismos de proliferação celular
normal, infiltram-se nos tecidos adjacentes e sofrem metástase. As mutações causam mudanças na morfologia
das células normais.
09’43”: as células neoplásicas passam a consumir grande quantidade de nutrientes do organismo.
12’00”: muitas células neoplásicas são geradas diariamente, mesmo em indivíduos saudáveis. Estas células são
normalmente destruídas pelas células do sistema imunológico.
14’58”: várias células de defesa são recrutadas com o objetivo de destruir a célula neoplásica.

18’35”: a célula neoplásica, mesmo sendo uma unidade no organismo deve ser destruída pelas células do
sistema imune. Mesmo sendo causada apenas por um erro no processo de divisão celular, esta célula não
obedece vários processos regulatórios do corpo, sendo por isso destruída pelas células de defesa.
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Episódio 8
Título:
Blood circulation (Circulação sanguínea).

Sinopse:
Neste episódio, acompanhamos a jornada da hemácia no interior do sistema circulatório.

Cenas sugeridas:
05’33”: as hemácias, por não possuírem mitocôndrias em seu citoplasma, utilizam a glicose como principal
fonte de energia.

06’14”: as válvulas venosas mantém o fluxo unidirecional do sangue.
08’00”: chegada das hemácias ao coração: são explicadas as circulações pulmonar e corporal, bem como o
processo de hematose (trocas de gases pelos eritrócitos).
25

10’00”: o coração é descrito como um órgão muscular, que bombeia o sangue devolvido pelas veias para as
artérias, distribuindo-o para todo o corpo. São apresentados os vasos sanguíneos relacionados ao coração,
cavidades cardíacas, válvulas cardíacas e o processo de troca de gases nos alvéolos pulmonares.
14’37”: nos capilares sanguíneos, a hemácia realiza a entrega de oxigênio e nutrientes, e recebe o gás
carbônico produzido pelas células.

16’40”: a hemácia passa por capilares sanguíneos bastante estreitos para conseguir distribuir o oxigênio e
nutrientes para todas as células.
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Episódio 9
Título:
Thymocytes (Timócitos).

Sinopse:
Linfócitos relembram como ocorreu o processo de diferenciação no timo.

Cenas sugeridas:
02’20”: apresentação dos linfócitos T citotóxicos como sendo células reguladas por linfócitos T auxiliares,
responsáveis pela destruição de células estranhas (células de enxertos, infectadas por vírus e neoplásicas).

03’57”: um linfócito T auxiliar é apresentado como uma célula que regula a resposta imune, recrutando
linfócitos T citotóxicos. É apresentada também o linfócito T supressor ou reguladora, que inibe a resposta
imune, evitando anormalidades imunológicas.
27

05’46”: apresentação de uma célula dendrítica, capaz de apresentar antígenos às células do sistema imune e
participar da maturação dos linfócitos T.
06’34”: o timo é apresentado como local de diferenciação de linfócitos T.
07’09”: uma célula epitelial do timo é apresentada, participando da maturação e diferenciação dos linfócitos T.
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Episódio 10
Título:
Staphylococcus aureus (Staphylococcus aureus).

Sinopse:
Uma infecção por Staphylococcus aureus é combatida pela ação conjunta de várias células do sistema imune.

Cenas sugeridas:
07’15”: apresentação de um monócito, como um leucócito pouco numeroso, mas muito eficaz no processo de
fagocitose.

16’16”: bactérias como o Staphylococcus aureus produzem a coagulase, que estimula o processo de coagulação
sanguínea, utilizando a fibrina produzida como uma barreira que dificulta a ação dos glóbulos brancos.
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17’54”: diferenciação dos monócitos em macrófagos, após sua saída dos vasos sanguíneos. Os macrófagos além
de fagocitose, desempenham diferentes funções no organismo.
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Episódio 11
Título:
Heatstroke (Insolação).

Sinopse:
Um estado de desidratação corporal favorece a invasão de agentes infecciosos e dificulta a atividade das
células.

Cenas sugeridas:
03’23”: é apresentado o processo de termólise, que conta com uma aumento de fluxo sanguíneo próximo à
epiderme com o objetivo de dissipar o calor.
05’01”: são apresentadas as glândulas sudoríparas, responsáveis pela produção do suor, o qual auxiliam
também na regulação da temperatura corporal.
31

18’53”: uma injeção de soro fisiológico aplicada na veia, corrige os níveis de fluidos e eletrólitos,
reestabelecendo a eficiência das células.
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Episódio 12
Título:
Hemorrhagic Shock – Part 1 (Choque Hemorrágico – Parte 1).

Sinopse:
Um grave quadro hemorrágico se instala e todas as células precisam trabalhar em conjunto.

Cenas sugeridas:
04’53”: são descritas as seis principais funções do sangue: retenção de umidade, troca de gases, transporte de
nutrientes e afins, regulação da temperatura, proteção do corpo e cura de ferimentos. É descrita também a
participação das hemácias no processo de transporte de gases.
07’13”: uma hemácia apresenta para outra as células: neutrófilo, eosinófilo, plaquetas, célula dendrítica,
macrófago e célula de memória imunológica.
33

17’59”: leucócitos, plaquetas e eritrócitos são recrutados, respectivamente, em caso de invasão de antígenos,
para controlar o sangramento e garantir o transporte de oxigênio.
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Episódio 13
Título:
Hemorrhagic Shock – Part 2 (Choque Hemorrágico – Parte 2).

Sinopse:
Uma transfusão sanguínea precisa ser concebida para recolocar os elementos do sangue que foram perdidos.

Cenas sugeridas:
03’25”: uma célula normal descreve a perda de células sanguíneas durante a hemorragia e o que acontecerá se
este processo continuar descontroladamente.

04’40”: com a grande perda de células sanguíneas, os níveis de oxigênio disponíveis para a célula encontramse diminuídos.
05’58”: devido à grande perda de sangue durante a hemorragia, os pulmões aumentam a ventilação, com o
objetivo de melhorar a oxigenação dos tecidos.
35

08’48”: como resposta à grande perda de sangue durante a hemorragia, ocorre também um aumento na
pressão sanguínea devido à ação de nervos simpáticos, no intuito de aumentar a circulação de hemácias nos
tecidos, porém aumentando a hemorragia e reduzindo a temperatura corporal.
12’35”: é apresentado o conceito de choque hemorrágico.
15’01”: uma transfusão de sangue é realizada para que os componentes sanguíneos faltantes sejam
restabelecidos. Assim, com a chegada de novos eritrócitos, a oxigenação é garantida e os efeitos da hemorragia
são reduzidos.
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