
LESÕES CELULARES





Lesão Celular

Se os limites da resposta adaptativa a um estímulo forem 

ultrapassados ou quando a adaptação é impossivel é genericamente 

chamada de LESÃO CELULAR



Lesão Celular

A LESÃO CELULAR pode ser de caráter reversível ou irreversível

• Lesão Celular Reversível ou Degenerações – cessando a

agressão a célula retorna a normalidade

• Lesão Celular Irreversível – ocorre quando a agressão é

suficientemente forte para que a célula não consiga se adaptar,

progredindo para a MORTE CELULAR



TIPOS DE LESÕES CELULARES

CÉLULA NORMAL

ADAPTADA

LESÃO CELULAR

REVERSÍVEL

MORTE CELULAR



Hipóxia, anóxia e radicais livres: são os tipos mais comuns 

de lesão celular na medicina clínica. 

- Hipóxia: redução do fornecimento do oxigênio às células.

- Anóxia: parada total do suprimento de oxigênio.

- Radicais livres



CAUSAS DA LESÃO CELULAR

ATUA NA RESPIRAÇÃO AERÓBICA OXIDATIVA

HIPÓXIA

 PERDA DO SUPRIMENTO SANGUÍNEO (ISQUEMIA), QUE OCORRE

QUANDO O FLUXO ARTERIAL É IMPEDIDO;

OXIGENAÇÃO INADEQUADO DE SANGUE DEVIDO A INSUFICIÊNCIA

CARDIORESPIRATÓRIA;

 PRIVAÇÃO DE OXIGÊNIO.

A redução no fornecimento 

de oxigênio às células é 

chamada de HIPÓXIA, 

enquanto a sua interrupção é 

denominada ANÓXIA.

Diversas lesões produzem obstrução vascular que reduz o fluxo sanguíneo 
(isquêmia parcial com hipóxia) ou causa sua interrupção (isquêmia total com 

anóxia).



MECANISMOS GERAIS DAS LESÕES CELULARES

OXIGÊNIO E RADICAIS LIVRES DERIVADOS DE OXIGÊNIO

ISQUEMIA

O2

O2

Radiação

Inflamação

Envelhecimento

Químicos

ESPÉCIES DE 

OXIGÊNIO ATIVADO



AGENTES FÍSICOS

• TRAUMA MECÂNICO - ferida abrasiva, laceração de tecidos, contusão, corte,

perfuração, fratura

• EXTREMOS DE TEMPERATURA - frio – vasoconstrição, hipotermia, hipóxia,

lesões degenerativas, necrose,

calor – queimaduras: dependente da

profundidade, desnaturação de proteínas, dor intensa, hipertermia, sudorese

profunda...);

• SÚBITAS MUDANÇAS DE PRESSÃO ATMOSFÉRICA - embolias gasosas,

• RADIAÇÃO - produção de radicais livres, alteração da função das moléculas,

lesões degenerativas, necrose, células cancerosas;



AGENTES QUÍMICOS E DROGAS

• Glicose ou sal em excesso;

• Venenos (cianetos, arsênico, sais de mercúrio);

• Poluentes do ar, inseticidas, herbicidas;

• Riscos industriais e ocupacionais (monóxido de carbono);

• Estímulos sociais (bebidas alcoólicas, drogas);

• Drogas terapêuticas.

AGENTES BIOLÓGICOS

• Bactérias, fungos, protozoários, vírus, micoplasmas, clamídias e

helmintos...



REAÇÕES IMUNOLÓGICAS

• Podem ser salvadoras ou letais (reações anafiláticas)

DISTÚRBIOS GENÉTICOS

• Podem resultar em um “defeito grosseiro” quanto as malformações

congênitas associadas à Síndrome de Down;

• Alterações na codificação da hemoglobina – anemia falciforme.

DESEQUILÍBRIOS NUTRICIONAIS

• Deficiências calóricos-protéicas;

• Deficiências de vitaminas;

• Excesso nutricional (lipídios)



Determinantes da lesão celular

• Agente agressor

Tipo

Duração

Intensidade

• Célula lesada

Tipo celular

Idade

Adaptabilidade

Sistemas celulares vulneráveis

• Membranas celulares (manutenção da integridade)

• Mitocôndria (respiração aeróbica e produção de ATP)

• Síntese protéica (proteínas enzimáticas e estruturais)

• Integridade do genoma



Sistemas celulares vulneráveis

Defeitos da permeabilidade da membrana resultam em perda do 

equilíbrio osmótico e influxo de fluídos e íons, além do 

extravasamento de conteúdo de organelas membranosas, tais 

como lisossomos



Influxo de cálcio – entrada excessiva de cálcio nas células –

desarranja o aparelho de síntese proteica

• Ativa várias enzimas que prejudicam o funcionamento da célula –

aumenta a permeabilidade mitocondrial



Redução do suprimento de O2

e nutrientes – gera dando

mitocondrial – depleção de ATP

Diminui ou impossibilita a

atividade da Bomba Na e K e

aumenta a atividade glicolítica

anaeróbica – produz ácido

PERDA DA INTEGRIDADE 

DA MEMBRANA



Radicais livres do O2 – elemento químicos que é reativo à outros

átomos.

São oxigênio muito instáveis que precisam se ligar para ter

estabilidade – essa ligação chama OXIDAÇÃO

Ligações cruzadas das proteínas

e fragmentação do DNA



LESÃO INDUZIDA POR RADICAIS LIVRES

Radicais Livres podem ter início dentro das células pela absorção de energia 

radiante (ex. luz ultravioleta, raios x); 

por reações endógenas que ocorrem durante processos metabólicos  normais; 

ou 

metabolismo enzimático de substâncias químicas ou drogas exógenas (ex. ccl3)

SUPERÓXIDO

PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO

ÍONS HIDROXILA



DE ONDE VÊM???

FONTES EXÓGENAS:

 HERBICIDAS;

 ANTIBIÓTICOS;

 POLUENTES DO AR;

 RAIOS X;

 RAIOS ULTRAVIOLETA;

 CIGARRO;

 ÁLCOOL;

 ALIMENTOS.
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Célula Normal Lesão Reversível 

Swelling – tumefação

Clumping – agrupamento

Bleb - bolha



NORMAL – TÚBULO RENAL -

COELHO

LESÃO CELULAR INICIAL – APÓS 

REPERFUSÃO

LESÃO TARDIA - IRREVERSÍVEL



QUESTÕES

1. Explique o que é lesão celular reversível e irreversível

2. Quais os principais tipos de lesões celulares?

3. Descreve e explique os determinantes da lesão celular

4. Quais são os sistemas vulneráveis? O que acontece com cada um 

dele em uma lesão?


