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Apresentação 

Este livro tem por objetivo fornecer informações e dados técnicos àqueles 
em preparo para atividades profissionais relacionadas direta ou indiretamente com 
a higiene e a manutenção da saúde das pessoas como também para aqueles 
profissionais que se preparam para o magistério. 

A obra fornece noções básicas sobre o corpo humano desde a sua formação 
até a sua constituição e sua fisiologia. É dirigido para aqueles que estão em fase 
de formação, como professores normalistas, licenciatura de professores em 
biologia geral e ciências biológicas, cursos pré-vestibulares, para a preparação 
de profissionais de educação física, para pessoal paramédico em formação, para 
fisioterapeutas, sanitaristas, nutricionistas, ginasianos, engenheiros e técnicos de 
segurança do trabalho e saúde etc., com o intuito de fornecer noções básicas 
para a complementação adequada da sua formação profissional. Sem a pretensão 
de especializar aqueles que estão em formação ou que já labutam direta ou 
indiretamente no campo da saúde mas, sim, proporcionar-lhes noções básicas de 
citologia, histologia, anatomia e fisiologia humana. 

Na prática, para a obtenção dos referidos conhecimentos, é necessária uma 
consulta dos assuntos referidos em diferentes e várias bibliografias. Por esse 
motivo, o autor foi estimulado a condensá-los basicamente em um só compêndio. 

Por fim, fique registrado os meus agradecimentos ao Isaias de Jesus Barreto, 
pela colaboração nas ilustrações da obra e a LTr Editora, pela inestimável colabo-
ração sem a qual não seria possível a publicação deste livro. 
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Citologia
É o capítulo da Biologia que estuda a célula  

(Citos = célula, logia = descrição). 

HISTÓRICO

Quem viu pela primeira vez a célula foi Robert Hoocke, quando examinava 
ao microscópio um pedaço de cortiça. Verificou ele que esse vegetal apresentava 
verdadeiras cavidades semelhantes às de um favo de mel. Por analogia com uma 
cela, Robert Hoocke denominou-as de células. Mais tarde, esta descoberta foi 
confirmada por vários autores, como Malpighi e Grew. 

Posteriormente, surgem novas descobertas. Assim Leuwnhock e Fontana 
descobrem uma formação no interior da célula que, mais tarde, Robert Brown 
chamou de núcleo, e ainda afirma sua constância em todas as células. Mais 
tarde, Valentin descobre, no interior do núcleo, outra formação que denominou 
de nucléolo. Depois, houve a descoberta de outra formação celular que foi 
denominada de citoplasma (Kolliger, Dujardin, Purkinge, Cohn). 

Mais tarde, surge a teoria celular aventada por Moldenhauer e Dutrochet, 
teoria esta que admite ser a célula a unidade vital. Entretanto, as honras desta teoria 
são dadas a Schleiden e Schwann. Estes autores ainda procuraram explicar a 
origem da célula, admitindo que no citoblastema, que seria um líquido, surgiria 
um grumo que se precipitava, formando uma membrana, e que por ele entrava 
o líquido, isto é, o citoblastema. A este conjunto, deram o nome de Citoblasto, 
que nada mais era do que o núcleo. Aconteceria que novo precipitado surgiria, 
formando nova membrana. Outra vez, penetrava o citoblastema, formando o 
Citoplasma. Assim sendo, afirmavam os citados autores, surgiria a célula. 

Esta explicação, entretanto, não vingou, surgindo numerosas polêmicas. 

Para pôr término nesta questão, surge, despois, o famoso aforisma de 
Virchow que é o seguinte: Omnis cellula e cellula, isto é, toda célula provém  
de outra preexistente. 



12

Apesar de Schleiden e Schwann estarem desacreditados, aventaram três 
postulados até hoje seguidos à risca:

1. Todo o ser vivo provém de uma célula. 
2. Todo o ser vivo é constituído por células.
3. Todo o ser vivo produz células. 

Assim sendo, descobertas as partes constituintes de uma célula, passemos 
sumariamente ao estudo delas. 

MEMBRANA

Foi descoberta por Robert Hoocke, quando viu pela primeira vez a célula. 
Admitia-se que nem todas as células possuíam membrana, e chamavam a essas 
células de células nuas. Na realidade, a membrana é constante em todas as células, 
sendo em algumas bem visível, ao passo que em outras não. A membrana é, pois, 
a parte envoltória da célula. 

CITOPLASMA

É uma substância gelatinosa (estado coloidal) de composição química complexa, 
na qual 70% são representados pela água, e o restante por substâncias orgânicas e 
inorgânicas. 

A estrutura do citoplasma foi estudada por vários autores (Fleming, 
Heitzmann, Butschli, Altmann, Kölliger). Entretanto, graças a Fisher, admite-se ser 
sua estrutura homogênea. 

Não devemos confundir citoplasma com protoplasma, pois aquele nada mais 
é do que a porção celular, situada entre a membrana e o núcleo, e este, o conjunto 
de citoplasma e núcleo, isto é, matéria viva. 

Por experiências de merotomia, conclui-se que a vida reside no complexo 
heterogêneo, citoplasma e núcleo. (Fig. 1) 

Estas experiências foram feitas por Gruber e Balbiani e constam do seguinte: 
opera-se uma célula de maneira tal, que a dividimos em duas partes: uma só 
com Citoplasma e outra com Citoplasma e núcleo. Verifica-se que a porção com 
citoplasma e núcleo continua a viver e ainda regenera a porção perdida. Verifica-se 
também que núcleos sem citoplasma morrem. (Fig. 2) 
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FORMAÇÕES CITOPLASMÁTICAS
No citoplasma, encontramos várias formações citoplasmáticas que são as 

seguintes: 

A. CONDRIOMA
Foi descoberto por Benda que verificou sua constância, em todas as células, 

com exceção das bactéria. 

O condrioma é constituído por várias partículas denominadas Condriosomas e, 
segundo a disposição dessas partículas, encontramos vários aspectos de condrioma: 

1º) granulações esparsas pelo citoplasma: constituem os Mitocôndrios.

2º) forma de rosário: constituem os chamados Condriomitos.

3º) forma de bastonetes: são os Condriocontos.

Alguns autores, entretanto, não admitem os Condriomitos, afirmando 
que esta nada mais seria do que Condriocontos que, por uma técnica especial, 
adquiriram a forma de rosário. 

Quanto à função do condrioma, admite-se que seria como que um ativador 
das secreções da célula. 

Segundo Hertwig, o condrioma teria origem nuclear; segundo Portier, os 
condriomas seriam como simbiotas(1), que estariam em simbiose com a célula.

(1) Os simbiotas são elementos que se associam para formar a simbiose. Ex.: a alga e o cogumelo que 
se associam para formar o líquen.
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B. VACUOMA
Foi descoberto por Golgi e, por isso, também denominado de Aparelho 

reticular interno de Golgi. Alguns dão o nome a este aparelho de Trofospôngeo.

Verificou Golgi que este aparelho existia em todas as células, revestindo a 
forma de Canalículos anastomosados, segundo uma rede. Esta abraça o núcleo 
sem, entretanto, encostar-se nele. 

Suas funções são importantes. Nas células vegetais, formam os grãos de 
aleuroma(2) responsáveis pela nutrição do embrião vegetal (Guillermond). Nas células 
animais, são responsáveis pela função hidrostática que alguns animais possuem, isto 
é, a propriedade de se manterem em equilíbrio na água (protozoários). 

Segundo Parat, o vacuoma, nos óvulos, formaria os chamados vitelos dos 
óvulos, responsáveis pela nutrição do embrião animal.

 

C. CENTRO CELULAR 
Também chamado Aparelho de esfera, foi descoberto por Van Benneden, 

por ocasião da reprodução da célula. 

Este aparelho é constituído por várias partes: 

a) centríolo: é uma formação central;
b) microcentro: constitui uma membrana envolvente do centríolo;
c) centrosfera: é uma faixa mais ou menos larga que envolve o centríolo e o 

microcentro;
d) astrosfera: é o conjunto de filamentos (Ásteres) que se prendem à 

centrosfera.

 

Este aparelho tem papel relevante na reprodução celular. 

(2) Células que constituem a semente.




