
 
 

.  

 
 

 

 
 

Agências Financiadoras 

 
 

 Este texto didático foi desenvolvido pelo Núcleo de Ensino Pesquisa e 

Extensão do Departamento de Biologia Celular da Universidade Federal do Paraná, 

NUEPE, para ser utilizado nos computadores individuais do Programa Um 

Computador Por Aluno, PROUCA, bem como nos demais computadores escolares 

e pessoais. Nível: ensino médio. 

Todas as sugestões para melhoria deste trabalho são bem-vindas. 

 

Contato 

nuepe1.ufpr@gmail.com 

www.nuepe.ufpr.br 

 

A utilização deste material em trabalhos derivados e sua distribuição por 

quaisquer meios deve obedecer a licença Creative Commons Atribuição-

NãoComercial-CompartilhaIgual 3.0 Brasil:  

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/br/ 

 

http://www.nuepe.ufpr.br/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/br/


 
 

.  

 
 

 

 

 
Núcleo de Ensino, Pesquisa e 

Extensão - BioCel, UFPR. 
www.nuepe.ufpr.br 

nuepe1.ufpr@gmail.com 
 

Coordenação 
Ruth Janice Guse Schadeck  

Márcia Helena Mendonça 
 

Colaboração 
Ana Clara S. Salomão 

 
Revisão 

Marcos Sérgio Belczak Junior 
Yasmim Lima 

Andrey Wesley De Souza 
 
 

Cultivo celular e experimentação 
laboratorial 

Carolina Camargo de Oliveira 
Dorly de Freitas Buchi 

 
Agências financiadoras  

Conselho Nacional de 
 Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico, CNPq e Fundação 
Araucária- PR 

 

 
 

.  
 

Programa de formação de 
professores  

Programa Institucional de 
 Bolsas de Iniciação à Docência 

PIBID/CAPES, PIBID/UFPR  
 

 
 

 

 

Aprendendo com macrófagos: 
fagocitose e citoesqueleto 

 
Composição de dois macrófagos 

 
 

Apresentação 
 

A fagocitose se caracteriza pelo reconhecimento, 

através de células especializadas, de organismos invasores e 

sua posterior destruição intracelular em compartimentos onde 

atuam enzimas hidrolíticas.  Entre os protistas a fagocitose 

ocorre para que a célula adquira nutrientes, enquanto que nos 

organismos multicelulares a função deste evento evoluiu para 

defender o corpo contra partículas estranhas. Em mamíferos 

as principais células fagocitárias são o macrófago, a célula 

dendrítica e o neutrófilo, podendo estas serem denominadas 

fagócitos profissionais. Neste trabalho utilizou-se o macrófago 

com modelo de célula fagocitária nas células animais.  

 
 
 
 
 
 

http://www.nuepe.ufpr.br/
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Como se observam células vivas de organismos animais?  
 

É possível visualizar células vivas 

de um organismo animal, como os 

macrófagos. Uma forma é retirar do 

animal as células que realizam a 

fagocitose e colocá-las em condições 

adequadas para que permaneçam vivas 

e ativas. Os macrófagos utilizados neste 

trabalho foram retirados da cavidade 

peritoneal de camundongos e cultivados 

em meio artificial. Este é um método no 

qual as células são colocadas em um 

meio que contém todos os nutrientes, 

mantidas em uma incubadora a 37oC e 

com concentrações adequadas de 02 e 

C02, que simulam as condições do 

organismo animal. Após 48 horas de 

incubação os macrófagos foram 

colocados junto com leveduras 

(Saccharomyces cerevisiae) fotografados 

e filmados através de diferentes 

microscopias

. 

Quer conhecer mais sobre cultivo celular? Acesse AQUI! 

 
Quais são as principais características do macrófago em 
cultivo?  
 

O macrófago após 48 horas de cultivo celular apresenta-se expandido, com 

muitas projeções celulares, de vários tamanhos e formas, como mostrado na figura 1. 

 

 
Figura 1 – Macrófagos 

peritoneais de 

camundongo após 48 

horas de incubação 

observados através de 

microscopia de contraste 

diferencial de 

interferência (DIC). 
Cortesia do Laboratório de 
Células Neoplásicas e 
Inflamatórias da UFPR.  
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EHEnYwvCVcg.
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Este tipo celular apresenta uma variedade de movimentos, como a migração 

celular, formação de pseudópodes e intenso movimento intracelular de organelas. 

estes movimentos podem ser observados facilmente nas células vivas em cultivo 

celular. 

 

Confira AQUI! 

 
Qual é a estrutura celular responsável pelos movimentos 
celulares?  
 

Todos estes movimentos se devem ao citoesqueleto, um conjunto de 

filamentos proteicos que se distribui no interior da célula: filamentos de actina, 

filamentos intermediários e microtúbulos. Veja na figura 2 como se distribuem os 

filamentos de actina e os microtúbulos em células endoteliais.  
 

 

Figura 2 - Células 

endoteliais de artéria 

pulmonar bovina nas 

quais se observam 

núcleos em azul, os 

filamentos de actina 

em vermelho e os 

microtúbulos em 

verde, através de 

técnicas de 

fluorescência. Fonte: 

http://rsb.info.nih.gov/ij/images/FluorescentCells.jpg. Imagem de domínio público.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8ReipzKXWjE
http://rsb.info.nih.gov/ij/images/FluorescentCells.jpg.%20Imagem
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 Confira a distribuição intracelular dos filamentos de actina! 
Nesta imagem os filamentos de actina estão roxo, o núcleo amarelo e as mitocôndrias verdes. 

 
Quer observar melhor os filamentos de actina? Clique AQUI! 

Este vídeo mostra os filamentos de actina se polimerizando e projetando expansões celulares. 

 
Veja no link a distribuição dos filamentos intermediários em uma célula 

animal.   
Nesta imagem os filamentos intermediários aparecem verdes, as mitocôndrias em vermelho e o 

núcleo em azul.  Observe que a trama é mais densa ao redor do núcleo 
 

Acesse AQUI veja os microtúbulos se alongando e encurtando!  
Os microtúbulos, em verde, são dinâmicos, encurtam e se alongam o tempo todo. 

Observe o núcleo em vermelho 

. 

Coletivamente estes filamentos 

são responsáveis pelo formato celular, 

localização intracelular do núcleo e de 

organelas, sustentação mecânica para 

prolongamentos celulares como 

microvilosidades e pelos movimentos 

celulares, além de outras funções.  

 
Observe como os fibroblastos (células do tecido conjuntivo)  

 se movimentam!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.nikonsmallworld.com/techniques/image/super-resolution-microscopy/1
http://micro.magnet.fsu.edu/primer/techniques/fluorescence/gallery/cells/mdok/mdokcellsexlarge8.html
http://zeiss-campus.magnet.fsu.edu/galleries/video/csu/videos/folumemeraldmap4cmappleh2b/index.html
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Qual é a função do macrófago? 
 

Os macrófagos estão vastamente 

distribuídos nos tecidos conjuntivos de 

órgãos como o fígado, baço e nódulos 

linfáticos. São soldados incansáveis e 

sempre alertas, patrulhando 

permanentemente o organismo. Aos 

macrófagos cabe o reconhecimento, a 

fagocitose e a destruição de micro-

organismos invasores. Além disso, é ele 

quem avisa o restante do sistema 

imunológico que o organismo está sendo 

atacado. Portanto, os macrófagos têm 

uma função primordial nas defesas do 

organismo animal.  

O laboratório de Células 

Neoplasicas e Inflamatórias da UFPR 

trabalha com essas células há mais de 

20 anos. Baseado em resultados que 

utilizam um tipo de microscopia 

denominada contraste diferencial de 

interferência (DIC), foi possível construir 

uma animação que mostra o processo 

completo, destacando as fases de 

adesão, internalização e digestão. 

 

 

Assista o macrófago fagocitando! 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UDYZ2O3r1lg 

 

 

Veja aqui a descrição do vídeo 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=UDYZ2O3r1lg
http://www.nuepe.ufpr.br/blog/wp-content/uploads/2014/03/Fagocitose-Licença-para-matar1.pdf
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Como o macrófago diferencia o que deve ou não ser 
fagocitado? 

A membrana plasmática dos macrófagos possui proteínas que atuam como 

receptores, reconhecendo compostos químicos da superfície dos micro-organismos e 

das células (ou restos de células) que devem ser destruídos, conforme representado 

na figura 3. Portanto, as células do organismo que não apresentam estes compostos 

químicos em sua superfície não são reconhecidas e não sofrem a fagocitose.  

 

 

 
 

 

Figura 3 – Adesão das leveduras aos receptores do macrófago. Observe em “A” a levedura 

(seta) aderida ao macrófago (asterisco). Essa interação acontece através dos receptores de 

membrana do macrófago que se ligam as moléculas da parede celular da levedura, como 

representado através de recursos gráficos em “B”. 

 

 
O que acontece nas alterações do reconhecimento? 
 
 O reconhecimento do que é inerente ao organismo e o que é invasor é 

essencial para a defesa do organismo. Alterações neste reconhecimento podem 

desencadear doenças graves, como, por exemplo, a esclerose múltipla, doença auto-

imune do sistema nervoso. Essa doença ocorre devido à fagocitose da membrana de 

mielina, que recobre o neurônio, pelos macrófagos do próprio organismo.  

  

Assista para saber mais sobre esclerose múltipla! Clique AQUI! 
 

http://www.youtube.com/watch?v=Mp1t2XYtKlw
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Quais os principais eventos celulares da fagocitose?  
 

I. Formação dos pseudópodes 

O córtex da célula é constituído por uma rede de filamentos de actina, um dos 

componentes do citoesqueleto, que é capaz de se montar e desmontar. Assim, nos 

locais que acontece a formação dos pseudópodes os filamentos de actina do córtex se 

desmontam para se remontar no interior dos pseudópodes, como representado na 

figura 4. Dessa forma estes filamentos conferem a sustentação mecânica para a 

expansão da membrana plasmática, uma estrutura fluída que, sozinha, não consegue 

se projetar.  

 

  
 

Figura 4- Remodelagem dos filamentos de actina na fagocitose. 

 

Os filamentos de actina nos pseudópodes podem ser vistos em células 
vivas através de modernas técnicas de fluorescência. 

Confira! 
 
 

II. Formação do fagossomo 

Os pseudópodes adere ao material a ser internalizado e vão, passo a passo, 

envolvendo-o ao longo de toda a sua extensão tridimensional. Ao chegar ao topo se 

fundem, formando uma grande vesícula (ou vacúolo) que se desprende e penetra no 

interior da célula. Este compartimento é denominado fagossomo. Veja na figura 5. 

http://www.nuepe.ufpr.br/blog/wp-content/uploads/2014/03/Remodelagem-da-actina-copy.jpg
http://www.nuepe.ufpr.br/blog/wp-content/uploads/2014/03/Remodelagem-da-actina-copy.jpg
http://mcbi.ouhsc.edu/clarkelab/movies_5.html
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Figura 6 - Visão 

geral da 

fagocitose e 

maturação do 

fagossomo. 

 

Figura 5 – Internalização da levedura pelo macrófago. Observe a formação do fagossomos.  

 
III. Maturação e digestão 

O fagossomo não tem a habilidade de matar e destruir o patógeno 

internalizado. Para adquirir essa habilidade ele sofre muitas modificações em um 

processo denominado de “maturação do fagossomo”. Através de uma série de fusões 

com endossomos (organelas ácidas que funcionam junto com lisossomos) e com os 

lisossomos (figura 6), são descarregadas no fagossomo uma variedade de enzimas 

hidrolíticas formando o fagolisossomo.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As enzimas que compõem o fagolisossomo, no seu conjunto, matam e digerem 



 
 

.  

 
 

 o material fagocitado. Com essas fusões há também a inserção de uma proteína 

transportadora de H+ denominada ATPase Vacuolar que transporta H+ para o interior 

do fagossomo, o qual torna-se ácido. 

 

Como acontece o encontro destes compartimentos no interior 
das células? 
 

Para que as fusões aconteçam 

faz-se necessário que os 

compartimentos se movimentem e se 

encontrem no interior celular. Isso 

acontece pelo deslocamento vesículas 

sobre os microtúbulos, “as rodovias 

intracelulares”. Este transporte pode ser 

analisado de forma simplificada da 

seguinte maneira: a vesícula a ser 

transportada liga-se à proteína motora, a 

qual, através de mudanças 

conformacionais, “caminha” ao longo dos 

microtúbulos, levando a vesícula “de 

carona”.  

 

 

 
Observe os endossomos em células vivas migrando sobre os microtúbulos! 

 
Assista o deslocamento de organelas em um tubo polínico!! 

 

Veja como a vesícula é carregada! 
 

Importante: O mecanismo de transporte de vesículas 
observado acima é responsável por todos os 
movimentos de organelas que se deslocam no 
interior da célula, como vesículas de secreção, 
mitocôndrias, vesículas endocíticas. O transporte de 
organelas e vesículas no citoplasma é uma das 
funções do citoesqueleto. 

 
 
 
“O fagossomo torna-se cada vez mais ácido”. É possível 
observar este processo em uma célula viva? 
 

https://www.youtube.com/watch?v=q20mPJdl9us
https://www.youtube.com/watch?v=XU5clWO8pj0
https://www.youtube.com/watch?v=7sRZy9PgPvg
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A figura 7 mostra a acidificação em uma célula viva através de uma 

metodologia que utiliza o corante vermelho neutro. A molécula de vermelho neutro 

entra através da membrana para o interior do lisossomo e lá fica retida. Neste meio 

ácido ela torna-se positiva, acumulando-se no interior dos compartimentos ácidos em 

células vivas, corando-os de vermelho. Dessa forma, com a coloração vermelho-

neutro pode-se diferenciar nas células vivas os compartimentos ácidos, vermelhos, 

dos compartimentos com meio neutro e básico, incolores 
 .  

Figura 7 – Acidificação dos fagossomos observada através do vermelho neutro. Observe em A 

vesículas vermelhas (endossomos e lisossomos) (setas), justapostas aos fagossomos não 

corados (asteriscos), portanto neutro. Note em B diferentes graus de acidificação: fagossomo 1 

ainda está neutro, o 2 está com uma coloração vermelha mais suave e o 3 encontra-se bem 

corado. Em C todos os fagossomos (*) estão ácidos. 

 
Observe a acidificação  acontecendo! 

Clique na imagem abaixo! 
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Figura 9 – Composição do fagolisossomo. A imagem 
enfatiza a presença de proteínas de membrana do 
fagolisossomo, tais como enzimas, proteínas 
estruturais, transportadores de membrana, além da 
próton ATPase. No lúmen do fagolisossomo 
observam-se as enzimas hidrolíticas. 

 
Qual é a composição do fagolisossomo? 
 

O fagolisossomo - 

compartimento resultante da fusão do 

fagossomo com lisossomos - apesar 

de sua morfologia simples, do ponto 

de vista de organização molecular é 

muito complexo. Apresenta uma 

variedade de proteínas de membrana 

tais como enzimas, V-ATPase (que 

mantém o meio ácido do 

compartimento), proteínas estruturais 

e transportadores de membrana, 

importantes para exportação dos 

monômeros oriundos da digestão. No 

lúmen do fagolisossomo estão 

presentes dezenas de tipos diferentes 

de enzimas hidrolíticas, como 

proteases, lípases, glicosidades, 

nucleases e fosfatases, capazes de 

digerir a maior parte dos compostos 

orgânicos. A figura 9 exibe a 

representação de um fagolisossomo 

durante a fase de digestão de uma 

levedura internalizada. 

 

 

 

 

 

 

Como o meio ácido do fagolisossomo é formado e  mantido? 
A acidificação se dá através do bombeamento de H+, também referidos como 
“prótons”, para o interior do lisossomo/fagolisossomo. Portanto, o interior do 
compartimento tem uma concentração maior deste íon do que o exterior, o 
citoplasma. Sendo assim, é um transporte contra o gradiente de concentração. 
Logo,  transporte ativo, que consome energia. Qual é a fonte desta energia? 
Como este transportador atua?  
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 O transportador é denominado V- ATPase (“V” de vacuolar e “ATPase” devido 

a capacidade de hidrolisar o ATP), está presente na membrana de endossomos e 

lisossomos. A fusão de lisossomos ao fagossomo incorpora a V-ATPase, a qual joga 

prótons para o seu interior. O lúmen do fagossomo torna-se fortemente acidificado, 

chegando até pH 4,5. Como este é um transporte do lado menos concentrado (o 

citosol apresenta meio neutro, portanto, menor concentração de H+) para o lado mais 

concentrado (o lúmen do compartimento apresenta meio ácido, portanto com maior 

concentração de H+) é um transporte ativo que acontece às custas da hidrólise do ATP 

(figura10 ).  

Figura 10 - Etapas principais do transporte de H+ pela V-ATPasae. Observe que a V-ATPase realiza 
transporte ativo, utilizando a energia do ATP, resultando em ADP mais fosfato (Pi), para bombear prótons 
(H+) para o interior do compartimento tornando-o ácido.  
 

Veja AQUI o mecanismo da acidificação dos fagolisossomos! 
 

 
A fagocitose é eficaz para todos os tipos de patógenos? 
 
 Não. Alguns patógenos intracelulares desenvolveram estruturas e mecanismos 

que lhes permitem sobreviver à fagocitose. Estes organismos utilizam três principais 

estratégias:  
 

a. Patógenos que rompem a membrana do fagossomo 
  Após serem fagocitados eles escapam para o citoplasma, o que os protege 

contra os agentes fagolisossomais e lhes permite metabolizar nutrientes 

citoplasmáticos. O Trypansoma cruzi, causador da doença de Chagas, doença 

endêmica, grave e que causa muitas mortes em nosso país, utiliza essa estratégia.  
 

b. Patógenos que paralisam a maturação do fagossomo 

https://www.youtube.com/watch?v=uKJ3u1HRmjQ
https://www.youtube.com/watch?v=DRJO2RLyzHc
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  Neste caso, ocorre a inibição da fusão dos fagossomos com endossomos e 

lisossomos, o que impede a morte e degradação destes micro-organismos, pois não 

se encontram com as enzimas lisossomais. A bactéria Micobacterim tuberculosis 

causador da tuberculose é um exemplo de patógeno que utiliza essa estratégia.  

 

 

 

 
 

c. Patógenos que são capazes de sobreviver no interior do 
fagolisossomo 

 Como exemplo podemos citar o protozoário Leishamania, causador da leishmaniose  

 
Veja detalhes desta doença AQUI! 

 

 Além dos exemplos descritos acima, a fagocitose está envolvida em 
inúmeros outros eventos fisiológicos, sendo fundamental para a homeostase 
do organismo. A cada dia surgem novas descobertas sobre este fenômeno, 
mostrando a  importância deste processo para a saúde do organismo.  
 

Bibliografia 
BOTELHO, RJ; GRINSTEIN, S. Phagocytosis. Current Biology. 21: R533-R538. 2011. 
COSSART, P; SANSONETTI, PJ. Bacterial invasion: the paradigms of enteroinvasive 

pathogens. Science. 304: 242–248. 2004. 
GOETZ, M; BUBERT, A; WANG, G; CHICO CALERO, I; VAZQUEZ-BOLAND, JA; 

BECK, M; SLAGHUIS, J; SZALAY, AA; GOEBEL, W. Microinjection and growth 
of bacteria in the cytosol of mammalian host cells. Proc Natl Acad Sci. 
98:12221–12226. 2001 

HAAS, A. The Phagosome: Compartment with a License to Kill. Traffic. 8:311-330. 
2007. 

LUZIO, JP; ROUS, BA; BRIGHT, NA; PRYOR, PR; MULLOCK, BM; PIPER, RC. 
Lysosome-endosome fusion and lysosome biogenesis. J. Cell. Sci. 113: 1515-
1524. 2000. 

RUSSEL, DG; VANDERVEN, BC; GLENNIE,, S; MWANDUBA, H; HEYDERMAN, RS. 
The macrophage marches on its phagosome: dynamic assays of phagosome 
function. Nat Rev Immunol. 9:594-600 

SOKOLOWSKI, JD; MANDELL, JW. Phagocytic Clearance in Neurodegeneration. Am 
J Pathol. 178(4): 1416–1428. 2011.  

SUN-WADA, GH; TABATA, H; KAWAMURA, N; AOYAMA, M; WADA, Y. Direct 
recruitment of H+-ATPase from lysosomes for phagosomal acidification. J Cell  

2007. 
 

A tuberculose, muitas vezes associada a tempos mais 
antigos, ainda é uma doença que assola a humanidade. 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/dicas/126leishmaniose.html
http://www.youtube.com/watch?v=AUUYsYNl-AY&feature=c4-overview&list=UUx2xLIbUHBBYUmSslzGszuQ
https://www.youtube.com/watch?v=O_nDoeGXaCU
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