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Sangue

• Tecido fluido circulante, formado por uma fase 
sólida de células diferenciadas e por uma fase 
líquida denominada plasma. 



Funções do sangue

• Transporte de gases

• Defesa do organismo

• Coagulação

• Veiculação de nutrientes

• Regulação térmica e hídrica

• Manutenção do equilíbrio ácido-básico



Volume Sanguíneo Total

• Volume Sanguíneo Total – VST

• Aproximadamente de 6 a 8 % do peso corporal do paciente.

• Mulheres: apresentam em média VST de 3.000 a 4.500 mL

• Homens: apresentam em média VST de 3.500  a 5.800 mL



Sangue Total

• pH = 7,35 a 7,45

• Viscosidade = 4,0 x10 -3  Pa.s (37°C)

• Densidade = 1.048 a 1.066

Ilustração disponível em Guyton E Hall- Tratado de Fisiologia Médica



Plasma  (50 a 60%)

• Água = ~90%

• Proteínas, carboidratos, lipídeos, hormônios, minerais, enzimas, 
vitaminas e compostos nitrogenados = 8%

• Sais e íons = 1%



Plasma  x  Soro

• Plasma: parte líquida do sangue com presença dos 
fatores de coagulação

• O sangue colhido sem anticoagulantes, coagula pelo 
consumo dos fatores de coagulação. 

• A fase líquida do sangue passa a ser chamada de 
SORO.



Células (40 a 50%)

• Glóbulos vermelhos ou eritrócitos

• Glóbulos brancos ou leucócitos: neutrófilos, eosinófilos, linfócitos, 
monócitos e basófilos

• Plaquetas



Glóbulos vermelhos

• Compreendem a maioria dos elementos figurados do sangue 
variando entre 4,5 a 5,5 milhões por mm3.

• A quantidade de eritrócitos pode variar com a idade e o sexo.



Glóbulos brancos

• Apresentam características morfológicas e funções específicas.

• Encontrados na quantidade de 5.000 a 10.000 por mm3 de sangue.



Plaquetas

• Consideradas como fragmentos celulares, sendo  importantes  no 
processo de hemostasia primária.

• A quantidade pode variar entre  150.000  a  400.000  por mm3 de 
sangue.



Sangue: Constituição

• Sangue: constituição

54%: plasma (parte líquida)
1%: glóbulos brancos e plaquetas
45%: glóbulos vermelhos (hemácias)

Em cada mm3 de sangue há aproximadamente:
5 milhões de hemácias
10.000 glóbulos brancos
150.000 a 400.000 plaquetas



Duração das células sanguíneas:

• A hematopoese possui um nível basal para repor as perdas.

• Por dia 6 bilhões de células/dia/kg.

• A maior parte das células sanguíneas possuem vida curta:

ELEMENTO DURAÇÃO

• Eritrócitos ~120 dias

• Plaquetas 7-10 dias

• Granulócitos 6-7 horas

• Linfócitos
Algumas horas até alguns anos (células 

de memória)
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Quando há uma demanda maior de um tipo celular específico, as
células progenitoras são estimuladas pelos fatores hematopoéticos
para produzir as células que são necessárias



Hematopoese

• Processo de produção, diferenciação e maturação de células 
sanguíneas

• Didaticamente separadas em:
• Eritropoese

• Granulopoese e monopoese

• Trombopoese



Capilares sinusóides – M.O



Passagem do reticulócito da M.O para a luz do vaso



Período extrauterino

• Aos 20 anos: medula é ativa no esterno, costelas , pélvis, vértebras , 
crânio e epífises do fêmur e úmero.

• Após 40 anos: hematopoese nos ossos do tronco. Aumento do 
depósito gorduroso até atingir igual quantidade do tecido 
hematopoético. 



Período extrauterino

• Medula amarela: 
• Em condições patológicas, a medula adiposa pode voltar a transforma-se em 

medula vermelha devido aos vestígios de células tronco e sinusoides.

• Fase anciã: (após 50 anos)
• Produção de medula cinza pela substituição do tecido adiposo medular pela 

proliferação de fibroblastos  nos ossos longos



Medula óssea
• Estroma medular

• Histiócitos, osteoblastos, osteoclastos, células 
endoteliais, adipócitos, alguns mastócitos e 
fibroblastos que produzem as estruturas da MEC.

• Matriz extracelular:
• Colágeno III e IV, glicosaminoglicanos, 

proteoglicanos , elastina, ácido hialurônico, 
fibronectina, etc.



Medula óssea

• Stem cell:
• Célula indiferenciada e progenitora hematopoética com capacidade de auto-

renovação que  por meio de divisão e diferenciação celular, pode dar origem a 
populações de células progenitoras das principais linhagens celulares (MPP).



Medula óssea

• Stem cell

• São estimuladas por fatores de crescimento (C-kit, IL3) ou fatores 
estimuladores de colônias (CSF) produzidos por células do estroma medular e 
extramedular.






