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1. Resumo 

 
Apoptose é o nome dado ao processo de morte celular iniciada pela própria 

célula, no organismo à medida que novas células vão sendo formadas por 

mitose, as células velhas precisam dar lugar às novas e o motivo é o equilíbrio 

homeostático dos tecidos, por que células velhas tendem a desacelerar o 

metabolismo. (AVERSI, 2008). Por ser um processo antagônico a mitose, a 

apoptose remove células velhas e/ou danificadas geneticamente durante o 

desenvolvimento e crescimento de organismos. (BORGES; MIRIAM, 2013). 

 
 

 
2. Introdução 

 
A morte programada da célula é um acontecimento integrante e essencial na 

embriogênese, onde os dedos da mão são unidos por membranas celulares e 

ao longo do desenvolvimento do embrião ocorre apoptose dessa membrana, os 

neurônios são produzidos em grande quantidade e só sobrevivem aqueles que 

são capazes de realizar conexões e na ontogênese que é o desenvolvimento 

de todo o organismo desde sua gênese até sua morte. Uma vez que a morte  

da célula é iniciada e ocorre sem derramamento do citoplasma e se caracterize 

por apoptose deve-se suceder uma série de acontecimentos morfológicos: 

Desorganização do citoesqueleto; Condensação e fragmentação da cromatina 

do DNA; Compactação do DNA, o núcleo é clivado em pequenos núcleos e há 

formação de vesículas ou corpos apoptóticos para serem fagocitados pelas 

células de defesa, os macrófagos. (AVERSI, 2008). 

 

Os eventos morfológicos da morte programada da célula (MPC)  são 

expressões de ordem genética onde várias biomoléculas (proteínas) estão 

envolvidas, em um organismo multicelular complexo as células estão em 

constante comunicação para se manter a vitalidade das mesmas. Quando essa 

interação se perde devido a ausências de certas substancias essenciais, como 

certos íons, desencadeiam eventos apoptóticos na célula que para o organismo 

passa a ser um corpo estranho.  (AVERSI, 2008). 



Existe um conjunto de genes que são ativadores da apoptose e outros que 

inibem esse processo, denominado de caspases (cysteinyl aspartate 

proteinases) que formam uma família de proteínas catalíticas da apoptose. 

(AVERSI, 2008). As caspases são enzimas que desempenham importante  

função na apoptose. (BERG et al. 2014) 

 

3. Objetivos 

 
Descrever a importância do processo de morte celular programada ou  

apoptose no ciclo celular para a manutenção de organismos biológicos e para 

seu equilíbrio homeostático 

 

4. Metodologia 

 
Trata-se de um estudo descritivo e analítico de revisão bibliográfica, realizado 

por meio de pesquisa em livros e artigos fundamentados nas bases científicas 

Acadêmicas. 

 

5. Desenvolvimento 

 
As caspases são proteínas especiais de aspartato que possui uma cisteína no 

sitio ativo que ativam ou inativam umas as outras segundo uma seqüência 

programada. (BORGES; MIRIAM, 2013). Uma vez que a morte da célula ocorre 

sem derramamento do citoplasma e se caracterize por apoptose deve-se 

suceder uma série de acontecimentos morfológicos: Desorganização do 

citoesqueleto; Condensação e fragmentação da cromatina do DNA; 

Compactação do DNA, o núcleo é clivado em pequenos núcleos e há formação 

de vesículas ou corpos apoptóticos para serem fagocitados pelos macrófagos. 

(AVERSI, 2008) A célula avalia continuamente sua própria condição interna e 

ela sabe o momento certo para iniciar o ciclo celular ou começar o processo de 

suicídio. Entre as células existem e precisam existir comunicações, isso é um 

fator decisivo na tomada de decisão da célula nas vias de proliferações e 

apoptoses. (GRIFFITHS et al. 2006). As caspases são enzimas que 

desempenham importante função na apoptose. (BERG et al. 2014). No 

organismo humano são conhecidas 14 caspases, dentre as quais seis 

participam da MPC (Ced-3, -6, -7, -8, -9, -10). Tanto atuam na iniciação da 



MPC como inibe também, quando se tem uma quantidade elevada do gene bcl- 

2 a célula permanece sem sofrer apoptose, em contra partida um número 

elevado do gene Bax pró-apoptótico conduz a célula a MPC. Tudo depende de 

um equilíbrio entre os genes da caspases. (GRIVICICH et al. 2007) 

 

6. Resultados Preliminares 

 
A apoptose é um processo orgânico necessário, pois sem ele o organismo não 

se renova, permanecendo com células velhas e/ou doentes comprometendo 

toda a homeostasia (equilíbrio do corpo), também deixando o metabolismo 

lento. Conhecer e procurar entender a complexidade dos ciclos celulares ajuda 

na compreensão dos processos fisiológicos da célula. Por tanto se compreende 

a fundamental importância dos estudos genéticos, já que todo o metabolismo 

celular é controlado pelo DNA (Ácidos desoxirribonucléico), pois alguns genes 

da família das proteínas atuam diretamente na morte programada da célula. 
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