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INTRODUÇÃO AO ESTUDO DAS CÉLULAS A PARTIR DE UM  

HEMOGRAMA 
 

Objetivos 
 
Ao final da aula o aluno deverá ser capaz de: 
 

• identificar as células como estruturas concretas e 
estruturantes de seu organismo, que podem ser 
observadas e analisadas através de diferentes 
métodos; 

• descrever a estrutura básica das células; 
• entender que existem diferentes tipos celulares que 

exercem diferentes funções no organismo;  
• identificar diferentes situações do cotidiano nos quais 

o conhecimento sobre as células é necessário. 
• descrever as diferenças básicas entre células 

eucarióticas animais e bactérias. 
 
Conteúdo  

• As células são reais: um olhar sobre o hemograma. 
• Principais componentes celulares: noções gerais. 

sobre membrana plasmática, núcleo e citoplasma. 
• As células exercem diferentes funções. 
• Diferenças entre células procarióticas e eucarióticas 

animais. 
• Em um   organismo saudável todas as suas células 

devem cumprir as suas funções de forma plena. 
 
Estratégias gerais 
 
 A aula será fundamentada na discussão de um hemograma. A partir desta 
discussão serão analisadas as células nucleadas com o auxílio de imagens e 
visualização de uma lâmina de sangue ao microscópio. Na medida em que surgem as 
perguntas, serão analisadas imagens microscópicas através de imagens das células 
do sangue, que permitam verificar a estrutura geral das células. Incluí-se aí também a 
visualização de vídeos. As células sanguíneas serão também observadas ao 
microscópio de luz no laboratório ou em sala de aula com um microscópio com 
projeção, a partir de lâminas permanentes. Segue-se o detalhamento do 
desenvolvimento  
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Recursos 
• Hemograma impresso para cada aluno 
• Observação ao microscópio de células sanguíneas.  
• Imagens microscópicas que podem projetadas através de projetor multimídia 

ou visualizadas através de outros recursos computacionais ou gráficos. 
• Vídeos: 

o Animações 3D – Estas animações são curtas, com duração de  
poucos segundo, mas bem ilustrativas. Dá para observar a 
membrana plasmática, núcleo e organelas específicas de cada um 
dos granulócitos: 

3D do neutrófilo - http://blausen.com/?Topic=9116 
3D do basófilo - http://blausen.com/blausenit.html 
3D - http://blausen.com/?Topic=8971 

 
Na impossibilidade de assistir as animações podem ser baixadas as figuras 
3D que podem ser projetadas.  

o Vídeo mostrando o neutrófilo perseguindo uma bactéria – Boa para 
comparar tamanho entre células eucarióticas e procarióticas 
https://www.youtube.com/watch?v=phkSRD1ewqE 

o Vídeo mostrando a circulação sanguínea em capilares. Curto e 
ilustrativo.  
https://www.youtube.com/watch?v=vUfL74voCJA 

 
 
Desenvolvimento  
 
Momento 1  
Objetivos - Ao final deste momento o estudante deverá reconhecer que as células são 
constituintes do seu organismos, avaliar a importância de aprender sobre células e entender a 
estrutura básica de uma célula animal: membrana plasmática, citoplasma e núcleo.  
Conteúdos – Leucócitos: núcleo, citoplasma e membrana. Função dos leucócitos nas defesas 
dos animais. Infecção. 
  
 O primeiro momento da aula será desenvolvido com a contextualização das 
células ao dia-a-dia dos alunos a partir da discussão e interpretação de um 
hemograma distribuído para cada um dos alunos. Os estudantes serão incentivados 
com perguntas que contextualizem este tipo de exame laboratorial ao seu cotidiano e 
lhes desperte para a importância de conhecer sobre células. As perguntas podem ser 
relacionadas a exames de sangue que o aluno já tenha feito, ou se algum conhecido 
deles já apresentou alguma doença relacionada às células sanguíneas, ou mesmo se 
eles já ouviram falar (na família, televisão, internet) sobre quais são e qual a 
importância das células do sangue para o nosso organismo.  

 
Segue-se a discussão com mais detalhes do leucograma. 

 
Inicia-se um debate com análise do leucograma, visto que na série leucocitária 

encontram-se as células nucleadas e com citoplasma organizado. Sugestões de 
perguntas ativadoras da discussão:  

http://blausen.com/?Topic=9116
http://blausen.com/blausenit.html
http://blausen.com/?Topic=8971
https://www.youtube.com/watch?v=phkSRD1ewqE
https://www.youtube.com/watch?v=vUfL74voCJA
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O que são leucócitos? Para que servem? Qual é a sua 
estrutura? Qual é o significado de um número aumentado? 

 A partir destas perguntas espera-se que a discussão do leucograma possibilite 
aos estudantes construir os conceitos básicos sobre a estrutura e função celular. 
Simultaneamente aos dados observados no leucograma serão observados, e longo da 
discussão, serão analisadas imagens obtidas em microscopia de luz e eletrônica das 
células sanguíneas.  Assim, os alunos poderão compreender a ultraestrutura das 
células que estão sendo tratadas no hemograma, a partir das quais serão trabalhados 
os conceitos de membrana plasmática, núcleo e citoplasma. Seguem-se o hemograma 
e imagens para serem utilizadas na construção dos conceitos sobre os componentes 
das células.  
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Neutrófilo - Microscopia Eletrônica de Transmissão 
disponível em: http://www.cellimagelibrary.org/images/10971

 

Plasmócito - Microscopia Eletrônica de 
Transmissão 
disponível em 

http://www.cellimagelibrary.org/images/10773

 

 
 

Imagens microscópicas 
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Momento 2 - Células procarióticas  
Objetivos – Ao final do momento o estudante deverá ser capaz de compreender a estrutura de 
uma célula procariótica e compará-la com uma célula animal. 
Conteúdo – Estrutura de bactérias. Comparação com célula eucariótica animal.  
 
 
 Este momento se inicia pela visualização de um vídeo no qual o neutrófilo 
persegue uma bactéria na tentativa de fagocitá-la. 
  

 
Perseguição de uma bactéria por um neutrófilo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=phkSRD1ewqE 
 
  
 
 Através deste vídeo o estudante pode perceber a diferença de tamanho entre 
as célula eucarióticas e procarióticas e a capacidade migradora dos neutrófilos. 
Baseado nesta visualização o professor provoca os estudantes com questões como:  

O que o neutrófilo pretende com esta perseguição? O que é uma 
bactéria? Por que se diz que são células procarióticas? Quais as 
principais diferenças com as células animais?  

 Dessa maneira torna-se possível estabelecer uma comparação entre a 
estrutura de células procarióticas e eucarióticas contextualizada ao organismo humano 
e ao leucograma, portanto, à realidade dos estudantes.  
 
 
 
 
 
 

Lembretes 
Tipos de células do leucograma - O neutrófilo é o tipo de leucócito mais comum, sendo 
especializado no combate de bactérias, assim, um número elevado de neutrófilos pode indicar 
uma infecção bacteriana. Os Eosinófilos respondem a parasitas e ao mecanismo de alergia, 
ocorrendo em maior número em pessoas alérgicas, asmáticas ou com infecção de parasitas. Os 
Basófilos são o tipo menos freqüente e é elevado quando ocorre um processo alérgico ou 
inflamação crônica. Os Linfócitos são muito comuns e atuam na defesa contra vírus e tumores, 
e produz anticorpos. Os Monócitos são ativados tanto em processos virais quanto bacterianos, 
e quando é ativado, se transforma em um Macrófago, uma célula capaz de “digerir” os 
microorganismos.  
Deve-se ter o cuidado de deixar claro que os valores padrões do hemograma correspondem a 
valores de aproximadamente 95% das pessoas sadias, assim, mesmo que os valores do 
hemograma analisado estejam um pouco acima ou abaixo do valor padrão, isso não 
necessariamente indica uma doença. 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=phkSRD1ewqE
https://www.youtube.com/watch?v=phkSRD1ewqE�
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Momento 3  
 
Objetivos - Ao final do momento o estudante deverá compreender que as células apresentam 
características e organizações diferentes para cumprimento de suas funções.  
Conteúdos - Estrutura e função do eritrócito. Origem dos eritrócitos e noções de diferenciação 
celular. Anemia. 

Por que as células são diferentes? O que é o eritrograma?O que 
são hemácias? Para que servem? Qual a importância de se 
manter o número normal destas células? Se todas as células 
devem ter núcleo, citoplasma e organelas, por que o eritrócito 
não tem?  

 
Com estas perguntas espera-se desencadear a construção dos conceitos 

relacionados à especialização celular e a importância de que cada célula cumpra a 
sua função no organismo para que o ele permaneça saudável. Os dados referentes às 
hemácias serão discutidos de forma dialogada e interativa com a turma, estimulando o 
surgimento de questões, trocas de experiências e permitindo que os alunos 
expressem suas opiniões. É importante frisar que a ausência de núcleo deve ser 
trabalhada sob a perspectiva da diferenciação celular, ou seja esta é uma célula 
altamente especializada e que perdeu o seu núcleo durante a sua maturação, ainda na 
medula óssea. A ausência do núcleo provê maior espaço para hemoglobina, 
necessária para o transporte de gases, bem como a formação do disco bicôncavo que 
também facilita as trocas gasosas por aumentar a superfície. 
 

 

O que são plaquetas? Por que pessoas que tem número baixo 
de plaquetas podem sofrer hemorragias? 

A partir destes dados espera-se discutir com os estudantes que as células, no 
cumprimento de suas funções são extremamente dinâmicas e apresentam uma 
variedade de ações. 

Lembretes 
As células apresentam organizações estruturais específicas para cumprirem as suas 
funções; cada célula deve exercer a sua atividade plena para que o organismo funcione de 
maneira adequada. Quando os níveis dos 3 primeiros itens do hemograma (hemácias, 
hemoglobina e volume globular) estão baixos, pode ser sinal de anemia. A hemoglobina é 
uma substância dentro das hemácias responsável pelo transporte de oxigênio.  
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Atividade prática 
Análise da lâmina de sangue 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nessa parte da aula serão vistas as lâminas de sangue permanentes ao 

microscópio de luz. Serão observadas as células mais facilmente encontradas, que 
estão em maior número, como as hemácias, neutrófilos e linfócitos. Caso não se 
encontrem monócitos, eosinófilos e basófilos projetam imagens destas células. É 
recomendado que o professor tenha um auxiliar durante essa etapa da aula para 
ajudar na ordenação dos alunos e permitir que o professor explique o que o aluno 
está vendo ao microscópio a todo o momento. 

 
Material Suplementar 

• http://www.nuepe.ufpr.br/blog/wp-content/uploads/2014/03/Estrutura-das-
c%C3%A9lulas-eucari%C3%B3ticas-e-procari%C3%B3ticas1.pdf – Texto didático 
desenvolvido pelo Núcleo de Ensino Pesquisa e Extensão do Departamento de 
Biologia Celular da Universidade Federal do Paraná, NUEPE – Trata dos diferentes 
tipos celulares, podendo ser utilizado como base para o primeiro momento da aula, 
como introdução as células. 

• http://www.nuepe.ufpr.br/blog/wp-content/uploads/2014/08/SANGUE.pdf - Imagens de 
microscopia de luz de células sanguíneas, elaborado pelo LAVIPA. 

• https://www.youtube.com/watch?v=cFj8s95HQX0 – Esse vídeo mostra a hemoglobina 
dentro da hemácia, e sua capacidade de se ligar a quatro O2 por vez. 

• https://www.youtube.com/watch?v=GpgUJHY8L5U – Vídeo em espanhol, aconselha-se 
apresentá-lo sem áudio, de forma que o professor explique o vídeo para os alunos; 
esse vídeo explica rapidamente estrutura e função de hemácias, glóbulos brancos, 
linfócitos e plaquetas. 

 

Conceitos a serem abordados a partir das plaquetas 
Conceitos gerais - No caso das plaquetas, uma célula muito grande, o megacariócito (células 

da medula óssea) libera fragmentos celulares que constituem as plaquetas.  
Conceitos específicos - As plaquetas são anucleadas, e atuam na coagulação sanguínea; 

Assim, quando o valor de plaquetas está abaixo do padrão, significa que o organismo tem dificuldade 
em iniciar uma coagulação o que pode levar a hemorragias, já um numero muito auto dessas células 
aumenta o risco de trombose. 

 

http://www.nuepe.ufpr.br/blog/wp-content/uploads/2014/03/Estrutura-das-c%C3%A9lulas-eucari%C3%B3ticas-e-procari%C3%B3ticas1.pdf
http://www.nuepe.ufpr.br/blog/wp-content/uploads/2014/03/Estrutura-das-c%C3%A9lulas-eucari%C3%B3ticas-e-procari%C3%B3ticas1.pdf
http://www.nuepe.ufpr.br/blog/wp-content/uploads/2014/08/SANGUE.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=cFj8s95HQX0
https://www.youtube.com/watch?v=GpgUJHY8L5U
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