
TECIDO CONJUNTIVO 
SANGÜÍNEO



� É um tecido conjuntivo especializado

� É um fluído viscoso, levemente alcalino (pH 7,4), 

cuja cor varia de vermelho brilhante a vermelho escuro

� Ele corresponde a ~ 7% do peso do corpo

� Volume total médio de um adulto: 5 L

� Circula por todo o corpo dentro do sistema 

circulatório



FUNÇÕES

� Transporte de nutrientes do sistema digestório

� Transporte de produtos do catabolismo para excreção

� Transporte de metabólitos, produtos celulares (Ex. hormônios e outras 

moléculas sinalizadoras) e eletrólitos para seu destino final

� Transporte de O2 pela hemoglobina para o corpo

� Transporte de CO2 pela hemoglobina ou pelo plasma (livre; HCO3
-) para 

os pulmões

� Regulação da temperatura do corpo

� Manutenção do equilíbrio ácido-base e osmótico dos fluidos corporais

� Via de migração dos leucócitos entre os vários compartimentos do 

tecido conjuntivo



� É composto por: 

- Elementos Celulares :

- Eritrócitos (glóbulos vermelhos, hemácias)

- Leucócitos (glóbulos brancos)

- Plaquetas 

- Plasma : componente fluído amarelado (matriz extracelular) onde 

as células, plaquetas, compostos orgânicos e eletrólitos estão 

suspensos ou dissolvidos







Hematócrito
35 - 45% mulher
40 - 50% homem





ELEMENTOS CELULARES

< 1 semana

< 2 semanas

1-2 anos: camundongos

alguns meses a vários 
anos
alguns dias no sangue; 
vários meses no tecido 
conjuntivo

~ 120 dias

Tempo de vida :

(hemácia jovem) 

~ 10 dias





ERITRÓCITOS

� São as células mais numerosas

� Transportam O2 e CO2

� Hemoglobina =proteína tetramérica = 4 cadeias polipeptídicas ligadas 

a um heme contendo ferro

•Tem a forma de disco bicôncavo (↑ superfície)
� Sem núcleo e organelas

� ∼120 dias = destruídas: macrófagos (baço, fígado e medula óssea)

1 leucócito : 30 plaquetas : 500 hemácias







PLAQUETAS

• pequenas (fragmentos 

citoplasmáticos de megacariócitos);

• sem cor e sem núcleo;

• média de vida de 10 dias;

• presentes no sangue 

constantemente, mas inativas.



ADP e ATP

fibrinogênio



COAGULA ÇÃO SANGÜÍNEA

(trombina) fibrina 

remoção: plasmina



LEUCÓCITOS

� Incolores; de forma esférica

� Participam das defesas celulares

� Classificação:

Granulócitos (polimorfonucleares):

- Possuem núcleo irregular; grânulos específicos (secundários) envolvidos por 
membrana e grânulos azurófilos (lisossomos) = primários

- São de 3 tipos: neutrófilos , eosinófilos e basófilos

Agranulócitos :

- Possuem núcleo com forma mais regular e citoplasma sem granulações 
específicas, podendo apresentar grânulos azurófilos

- São de 2 tipos: linfócitos e monócitos





Linfócito Monócito
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AGRANULÓCITOS





(pequeno)





Bibliografia utilizada:

1-Gartner, L.P. & Hiatt, J.L. Tratado de Histologia. Rio de Janeiro: 
Guanabara-Koogan – 2ª ed., 2003.
2- Gartner, L.P. & Hiatt, J.L. Color Atlas of Histology. Philadelphia: Lippincott 
Williams ε Wilkins – 3ª ed., 2000.
3-Junqueira, L.C.U. & Carneiro, J. Histologia Básica. Rio de Janeiro: 
Guanabara-Koogan – 10ª ed., 2004.
4-Kierszenbaum, A. L. Histologia e Biologia Celular – uma introdução à
patologia. Eselvier, 1ª ed., 2004.
5-Ross, M.H.; Kaye, G.I. & Pawlina, W. Histology: A Text and Atlas. 
Philadelphia: Lippincott Williams ε Wilkins – 4ª ed., 2003.


