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Transporte de 
nutrientes e oxigênio

Defesa

Coagulação

Drenagem



Tecido hematopoiético 
(hematos= sangue; poese= origem)

• Durante a embriogênese as células sanguíneas são produzidas
inicialmente no fígado e depois, baço.

fígado

baço



Tecido hematopoiético 
(hematos= sangue; poese= origem)

• Medula óssea.

Amarela : reserva de lipídios.

Vermelha: fábrica de sangue e linfa.



Tecido hematopoiético 
(hematos= sangue; poese= origem)

• Encontrado no interior dos ossos (costelas, vértebras, ossos do
crânio, fêmur...) .



Tecido hematopoiético 
(hematos= sangue; poese= origem)

• Não confundir: medula óssea com medula espinhal!!!



Tecido hematopoiético 
(hematos= sangue; poese= origem)

• A partir da medula óssea vermelha, são lançadas células e
estruturas na corrente sanguínea (hemácias, leucócitos e
plaquetas) e na corrente linfática (linfócitos B e linfócitos T).



Tecido hematopoiético 
(hematos= sangue; poese= origem)

• Hematopoiese: formação das células sanguíneas.



Tecido hematopoiético 
(hematos= sangue; poese= origem)

• O sangue e a linfa são tipos especiais de tecidos conjuntivos cuja
substância intercelular é líquida.



Tecido hematopoiético 
(hematos= sangue; poese= origem)

• O sangue e a linfa são tipos especiais de tecidos conjuntivos cuja
substância intercelular é líquida.



Prof.: Anderson Marques de Souza

Juiz de Fora_2020

BIOLOGIA I

Tecidos conjuntivos

Especializados – tecido sanguíneo

1ª SÉRIE.
LIVRO 1 (3º bimestre)

Página 431.



Tecido sanguíneo

Eritrócitos ou Hemácias (glóbulos vermelhos): 

• Células em maior abundância na circulação.

leucócito

eritrócitosplaquetas



Tecido sanguíneo

• São criadas na medula, conjugada à hemoglobina
(proteína + íons ferro).

• Não possuem núcleo (anucleadas).

• Transportam gases (O2 e CO2) respiratórios.

leucócito

eritrócitosplaquetas



Anemia

leucócito

eritrócitosplaquetas



Anemia

leucócito

eritrócitosplaquetas

Redução do nível de hemoglobina.
Pode ser aguda ou crônica.
Causas naturais (genéticas ou 
provocadas). 



Anemia

leucócito

eritrócitosplaquetas

Verminose 



Anemia

leucócito

eritrócitosplaquetas

Acidentes 



Anemia

leucócito

eritrócitosplaquetas

Alterações genéticas 

Anemia Falciforme



Anemia

Alterações genéticas 

*



Anemia

leucócito

eritrócitosplaquetas

Desnutrição



Anemia
Desnutrição



Anemia

leucócito

eritrócitosplaquetas

Câncer na medula óssea vermelha 



Anemia

leucócito

eritrócitosplaquetas

Câncer na medula óssea vermelha 

* Baixa imunológica.

* Problemas 
respiratórios.

* Sangramentos.



Anemia

leucócito

eritrócitosplaquetas

Desregulação hormonal (ciclo menstrual) 



Eritropoiese
Fabricação de eritrócitos (hemácias)

Eritropoetina ou EPO é um hormônio capaz de estimular a fabricação de 
eritrócitos pela medula óssea vermelha.



Eritropoiese



Eritropoiese
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Tecido sanguíneo

Plaquetas (trombócitos): 

• Fragmentos de células (megacariócitos).



Tecido sanguíneo
Plaquetas (trombócitos): 



Tecido sanguíneo
Quando ocorre uma lesão em um
tecido, como um corte que atinge tanto
o tecido epitelial como a derme da pele,
há uma hemorragia devido o
rompimento dos tecidos.

Assim, inicia-se o processo de
coagulação sanguínea, também
conhecido como cascata de
coagulação, que consiste num conjunto
de reações de ativações a fim de
estancar o fluxo de sangue.



Tecido sanguíneo



Tecido sanguíneo
1. Vasoconstrição.

2. Plaquetas aderem-se à lesão e liberam uma proteína fundamental para a
coagulação: a tromboplastina.

3. A tromboplastina tem a função de ativar uma proteína que está localizada no
fígado, que é a protrombina.

4. A associação da tromboplastina, íons de cálcio e a vitamina K (vitamina
lipossolúvel anti-hemorrágica), transformam a protrombina em trombina.

5. A enzima trombina faz com que o fibrinogênio se transforme em fibrina. São
essas fibrinas que se aderem na lesão, estancando o sangue.



Tecido sanguíneo - trombose



Tecido sanguíneo - trombose

https://drauziovarella.uol.com.br/videos/drauzio-
comenta/trombose-por-uso-de-anticoncepcionais-comenta-44/

Trombose por uso de anticoncepcionais

https://drauziovarella.uol.com.br/videos/drauzio-comenta/trombose-por-uso-de-anticoncepcionais-comenta-44/


Tecido sanguíneo - hemofilia

http://www.hemominas.mg.gov.br/doacao-e-atendimento-ambulatorial/hematologia/doencas-do-sangue#hemofilia-a

http://www.hemominas.mg.gov.br/doacao-e-atendimento-ambulatorial/hematologia/doencas-do-sangue#hemofilia-a


Tecido sanguíneo - hemofilia

http://www.hemominas.mg.gov.br/doacao-e-atendimento-
ambulatorial/hematologia/doencas-do-sangue#hemofilia-a

http://www.hemominas.mg.gov.br/doacao-e-atendimento-
ambulatorial/hematologia/doencas-do-sangue#hemofilia-b

http://www.hemominas.mg.gov.br/doacao-e-atendimento-ambulatorial/hematologia/doencas-do-sangue#hemofilia-a
http://www.hemominas.mg.gov.br/doacao-e-atendimento-ambulatorial/hematologia/doencas-do-sangue#hemofilia-b
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Tecido sanguíneo

Leucócitos: células relacionadas ao sistema de defesa do organismo.



Tecido sanguíneo - leucócitos

1. Grandes.

2. Esféricos.

3. Nucleados.



Exames genéticos a partir do sangue

Qual porção do 
sangue é 

utilizada para 
extração e 

análise de DNA?



Tecido sanguíneo - leucócitos
1. Granulócitos 

(núcleo disforme) 
(origem mieloide)

a) Eosinófilo 
(fagocitose e 
histamina –
associado a 
alergias)

b) Basófilos 
(histamina e 
heparina)

c) Neutrófilos 
(fagocitose)



Tecido sanguíneo - leucócitos
1. Granulócitos (núcleo disforme) 

(origem mieloide)

a) Eosinófilo (fagocitose e 
histamina – associado a 
alergias e ataques a vermes)

b) Basófilos (histamina e 
heparina)

c) Neutrófilos (fagocitose)

https://www.youtube.com/watch?v=NV20z6cFZ7w

https://www.youtube.com/watch?v=BklUtNrlaW4

https://www.youtube.com/watch?v=0uvZPqdG0-E

Diferenças entre 
os leucócitos

https://www.youtube.com/watch?v=NV20z6cFZ7w
https://www.youtube.com/watch?v=BklUtNrlaW4
https://www.youtube.com/watch?v=0uvZPqdG0-E


Tecido sanguíneo - leucócitos
2. Agranulócitos
(núcleo esférico 
(origem linfoide)

a) Linfócito B

b) Linfócito T



Tecido sanguíneo - leucócitos
2. Agranulócitos
(núcleo esférico 
(origem linfoide)

a) Linfócito B

b) Linfócito T



Tecido sanguíneo - leucócitos
2. Agranulócitos (núcleo esférico e origem linfoide)

a) Linfócito B: Imunidade humoral  produção de anticorpos.





















Soro imunitário



Soro imunitário x vacina

Produtos Soro imunitário Vacina

Tipo de imunização Passiva Ativa

Constituição Anticorpos Antígenos

Tempo de resposta Imediata Tardia

Tempo de duração Breve Prolongada

Ação contra Toxinas 
(venenos, peçonhas)

Microrganismos
(geralmente)
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