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INTRODUÇÃO 
 
Após o fracasso da ciência tradicional em erradicar doenças forçando o organismo do indivíduo a 
responder de alguma forma, seja por remédios ou tratamentos alternativos, a ciência busca, então, uma 
forma de algo externo agir sobre a doença. Inicialmente, evoluiu-se os métodos invasivos tradicionais, 
passando para métodos não invasivos, passando pela nanotecnologia até que, enfim, esta também foi 
incapaz de agir de acordo. Robôs do tamanho de microns, controlados por IA ou humanos, falhavam, não 
tinham a agilidade e responsividade adequada para tratar das doenças. A engenharia genética entra então 
na ação para tentar suprir esta lacuna, primeiro criando super-vírus, que se revelaram ineficientes e 
perigosos; passando para bactérias modificadas, que não tinham o poder de adaptabilidade suficiente 
para lidar com as mutações; por fim chegando a uma tecnologia que permite a um operador humano 
controle um rol de células especialmente modificadas, transferindo sua mente para estas células e, então, 
agindo contra o que se quer combater. Obviamente, o tratamento é limitado aos ricos que podem pagar 
pela fortuna que é o tratamento, pelo simples fato de que este tem um possível efeito devastador no 
operador... 
 
 

AMBIENTE 
 
O ambiente de Microns, RPG, é um ambiente microscópico onde o jogador entra na pele de um operador 
ultra especializado que transfere sua mente para um corpo celular que é inserido em um enfermo com o 
intuito de curá-lo de alguma doença.  
Navegar pelo corpo humano vai requerer algum conhecimento de ciência para saber pelo menos os 
básicos dos sistemas que nos constituem.  
Uma vez dentro do corpo, os jogadores devem cumprir as missões indicadas pelo mestre de jogo, ou pelo 
conteúdo de uma aventura solo, tentando erradicar a doença sem, no entanto, perder sua sanidade no 
caminho.  
Combatendo vírus mortais, células cancerígenas, bactérias super resistentes ou até mesmo fugindo das 
defesas do organismo do enfermo, os jogadores devem usar as suas células, e eventuais melhorias 
adquiridas no decorrer da aventura, para tentar salvar este humano.  
Tão desafiador quanto os tradicionais ambientes de RPG, com paisagens ermas e distantes, a ideia de 
Microns, RPG, é trazer o jogador para uma viagem dentro de si.  
 

PERSONAGEM 
 
O jogador interpretará um personagem em dois níveis: 



• Humano: capaz de interpretações mais faladas do que “jogadas”, o intuito do humano é dar 
uma continuidade e um ponto mais firme de contato entre jogo-jogador-personagem, uma vez 
que este sofre junto com seu avatar microscópico, numa tentativa de arrecadar dinheiro para si 
enquanto mantem sua sanidade a ponto de poder desfrutar dos recursos adquiridos.  

• Célula: um corpo celular com características únicas escolhidas a cada aventura/missão e que 
passa eventuais recalques e traumas para seu controlador humano sempre que este falha em 
algum ponto da sua missão. 

 

Humano 
 
O personagem humano terá os seguintes atributos: 

• Dinheiro: Acumulado a cada missão para salvar alguém 

• Psiquê: Sua capacidade mental 

• Colapso: Incremental, estes valores não somem com o tempo e quando atingirem 10, o 
personagem entra em colapso e sua mente se perde (game over) 

 
O humano não evolui, apenas morre se chegar a 10 pontos de colapso. Evolução financeira apenas.  
 

Célula 
 
A célula tem os seguintes atributos: 

• Agilidade: Capacidade de movimentação 

• Coesão: quanto sua membrana é forte 

• Psiquê: herdada do humano 

• Colapso: herdado do humano 

• Agressividade: Quanto a célula consegue agredir as demais 

• Tamanho: um atributo misto de ataque e defesa (não se come corpos maiores) 

• Energia: Capacidade de realizar ações  

• Genepool (GP): “piscina genética” (nomes deste tipo ficam mais maneiros em inglês) é a 
quantidade de pontos de genética que o jogador adquire em uma aventura. A cada X pontos ele 
adquire a capacidade de mutar, melhorando atributos ou comprando organelas novas para 
melhorar sua experiência de jogo. 

• Alimento: Quantidade de reserva de alimentos disponíveis na célula 
 
A célula pode ainda ter as seguintes melhorias: 

• Organelas: 
o Cloroplastos: produzem alimento 
o Mitocôndrias: Produzem energia 
o Lisossomos: capacidade de fagocitose (alimento) 
o Flagelos: movimentação mais rápida 
o Membrana dupla: maior coesão 
o Bolsa viral: ataque à distância com um vírus  
o Acúleos: espinhos, servem para ataque e defesa 
o Veneno: secretam um veneno paralisante 
o Cílios: velocidade e mobilidade (mais agilidade) 

 



MONTAGEM DO PERSONAGEM 
 
O jogador começa montando o seu humano, com nome, uma bio, se desejar, e rolando 3d6 para formar 
sua psiquê.  
Despreza-se o valor menor e soma-se os outros dois, o que dará um número entre 2 e 12 pontos.  

Colapso

Nome: 
Bio:

Dinheiro

Psiquê:_____

_________________________

_________________________
_________________________
_________________________

 
 
Para montar a célula (a cada jogada repita estes passos) 

• Transporte o valor de Psique e de Colapso do seu humano para sua célula 

• Distribua 1 dado para cada atributo (rolagem mínima) 

• Distribua 5 dados da forma que quiser em cada um dos atributos básicos 

• Preencha 4 pontos de energia (máximo inicial) 

• Utilize 10 pontos de evolução (PE) da seguinte forma: 
o 1 PE = +1 no dado respeitando a evolução: 1d, 1d+1, 1d+2, 2d 
o Aumente a quantidade máxima de energia com 8 PE por ponto extra 
o Compre as organelas e níveis maiores delas respeitando a tabela abaixo até o limite de 2 

organelas: 
 
Tabela 1 - Melhorias genéticas 

1 2 3 4 5

Cloroplastos (Alimento/Turno) 1 1 1 1 1 3

Mitocôndrias (Energia/turno) 1 1 1 1 1 5

Lisossomos (Turnos) 4 3 2 1 1* 2

Flagelos (Mov+) 2 2 4

Membrana Dupla (Def+) 1 1 1 1 1 4

Bolsa viral (Agr+) 1 1 1 1 1 4

Acúleos (Def+ / Agr+) 1 1 1 1 1 6

Veneno (no inimigo Def-) 1 1 1 1 1 4

Cílios (Agi+) 1 1 1 1 1 2

Organela

Nível

Custo (PE)

X

 
* Lisossomos nível 5 garante bônus de alimentos 



 

Funcionamento das organelas 
 
Cloroplastos: A cada nível produz 1 alimento por turno. Nível 5 produz 5 alimentos por turno. 
Mitocôndrias: A cada nível consome 1 alimento extra para produzir 1 energia extra até o limite máximo. 
Lisossomos: A cada nível uma bolsa extra pode ser usada e ele leva um turno a menos para consumir o 
objeto e liberar alimentos para si. Nível 4 indica que 4 bolsas podem ser ativadas (4 inimigos consumidos) 
e a célula leva 1 turno para liberar os alimentos.  
Flagelos: Aumentam a velocidade de movimento em 2 pontos por nível até 4 no máximo.  
Membrana dupla: aumenta 1 dado na rolagem de defesa da célula por nível 
Bolsa viral: Ataque à distância da célula. A cada nível causa 1d de dano e precisa de um teste de (Agi + 
Bolsa viral) para acertar o alvo.  
Acúleos: são espinhos no entorno da célula que causam dano em quem encoste podendo ser usado como 
defesa (afasta) ou ataque (ativamente se atirando no inimigo) 
Veneno: Uma área no entorno da célula emite uma toxina que diminui a defesa do inimigo em 1d por 
nível de veneno comprado. Efetivo apenas em proximidade imediata. 
Cílios: pequenos flagelos que se movem rapidamente e aumentam a agilidade da célula em 1d por nível 
comprado. 
 

EVOLUÇÃO DO PERSONAGEM 
 
Lembrando que apenas a célula evolui, a cada encontro ou ação bem resolvida, 
o mestre (ou a história) dará GPs para os jogadores. A cada quantidade fixa 
destes pontos, o jogador ganha um novo nível e ganha, com isto, pontos de 
evolução que pode usar para comprar novos elementos para sua célula ou 
melhorar os existentes. Os pontos de evolução ganhos a cada nível podem ser 
armazenados para serem gastos no futuro com alguma outra evolução que 
deseje.  
 
Utilize a tabela ao lado para saber quando acontecem os níveis. Os pontos 
zeram com um novo nível.  
 

Gastando pontos de evolução durante o jogo 
 
Gastar pontos de evolução durante o jogo segue o mesmo princípio da montagem inicial (vide tabela).  
A diferença reside na limitação dos pontos de evolução e na forma que estes são gastos nos atributos 
básicos. Na montagem, gastava-se 1 PE para “+1” no atributo básico. Durante o jogo gasta-se 2 PE para 
cada “+1”, seguindo a mesma ordem de evolução: 1d, 1d+1, 1d+2, 2d... 
 
Os pontos podem ser gastos para comprar novas alterações genéticas, desde que disponíveis, gastando-
se conforme a tabela de melhorias e até o limite de 4 organelas. 
 
Aumente sua base energética comprando novos pontos a uma taxa de 5PE por energia até o máximo de 
10 energias.  
 

Nível GenePool PE

1 0 10

2 100 2

3 145 2

4 205 2

5 280 2

6 370 3

7 475 3

8 595 3

9 730 3

10 880 3

Tabela 2 - GenePool e níveis 



A última forma de gastar pontos de evolução é retirando-se pontos de colapso da célula para que ao 
final da aventura estas não passem ao personagem. A cada 10 PE gastos, retira-se 1 ponto de colapso da 
célula.  

Operador: 

_________________________AGILIDADE (Agi):
COESÃO (Coe):

TAMANHO (Tam):

AGRESSIVIDADE (Agr):

PSIQUÊ (Psi):

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

_________________________

Colapso

GenePool

Para próximo:______

Pontos de alimento

Pontos de energia

Max: ____

Organela BônusNível

Vida

 
 

JOGANDO 
 

Turno 
Um turno equivale a um rol de ações de todos os envolvidos no momento, sejam apenas NPCs 
(personagens controlados pelo jogo/mestre), sejam eles os jogadores ou uma combinação qualquer 
destes.  
Quando todos tiverem desempenhado suas ações quem estiver conduzindo inicia um novo turno no qual 
todos devem: 

1. Concluir fagocitose e adicionar alimentos à sua reserva 



2. Converter 2 alimentos em 1 energia SE esta não estiver no máximo 
3. Converter 2 alimentos em 1 energia por Mitocôndria existente até o limite da reserva 
4. Anunciar recuperação de vida à taxa de 10 alimentos para 1 ponto de vida recuperado 
5. Todos rolam 2 dados para decidirem a ordem de declaração das ações naquele turno (iniciativa) 

a. O mestre rola uma única vez e decide quem dentro de seus npcs vai declarar primeiro 
 

Ações 
 
Feita a preparação básica do turno os jogadores podem desempenhar as seguintes ações: 
 

Tabela 3 - Ações e custos energéticos 

Ação Custo energético

Mover-se 1

Mover-se utilizando organela (Cílio ou flagelo) 2

Ativar organela (por ativação) 1

Agredir outra célula 1

Defender-se 1

Absorver alimentos ao redor (passivo) 0

Comunicar-se 0

Recuperar vida durante o turno 2

Esquivar-se 2

Esquivar-se com uso de cílios 3  
 
Exemplos de ação: 

• Jogador descobre que existe um inimigo próximo, no seu turno anuncia que gastará 1 energia 
para se aproximar do inimigo e 1 para atacar o inimigo, guardando 2 para o caso de ser atacado 
mais além naquele turno. 

• Jogador, dada a proximidade de uma colônia de bactérias próximas decide fagocitar tantas 
quantas forem possíveis. Gasta 5 energias para ativar 5 lisossomos e rola os dados para cada um 
deles. Isto zerou sua energia, mas conseguiu fagocitar 4 bactérias, o que vai ajudar seus colegas.  

• Após eliminarem todas as amebas que atacavam uma das partes do cérebro do hospedeiro, o 
mestre anuncia que com a morte das amebas todos ganharam 50 GPs e que existem 10 pontos 
de alimento disponíveis. Os jogadores então decidem dividir dando 10 pontos para cada um dos 
2 que não tem mitocôndrias em suas células e os 30 pontos restantes para o que as possui e que 
está sem alimentos. Todos gastaram 0 energia para fazer isto (comunicar-se e alimentar-se). 

• O jogador do primeiro exemplo foi realmente atacado mais tarde naquele turno. Um 
paramecium desgarrado avança sobre ele, por ser menor que o atacante, terá dificuldades na 
defesa, decide então gastar as 2 energias que lhe restam para tentar uma esquiva, o que evitaria 
que qualquer dano recaísse sobre si.  

• Um dos jogadores, conseguindo algum alimento e com medo de ser atingido durante o turno 
anuncia que vai tentar coletar alimento ao redor ao custo de 1 energia e após, se bem sucedido 
tentará recuperar vida ao custo de 2 energias já que vai fazê-lo durante o turno. 

 
Para ações genéricas não descritas na tabela, use o bom senso. Normalmente 1 energia por ação será 
suficiente.  
 



Ataque, defesa e pontos de vida 
 
TODO ataque é jogado mediante agressividade. Na outra ponta, roda-se a esquiva, se houver energia e 
se o oponente assim o desejar, e, na sequência, a coesão, caso haja falha.  
 
Para um ataque: 

• Roda-se agressividade 

• Roda-se esquiva (agilidade) (opcional) com a dificuldade sendo o resultado da agressividade do 
atacante 

• Roda-se coesão com dificuldade sendo o resultado da agressividade do atacante 
o SE rolagem da coesão for MAIOR que a rolagem da agressividade não se toma dano 
o SE a rolagem da coesão for IGUAL que a rolagem da agressividade toma-se 1 de dano 
o SE a rolagem da coesão for MENOR que a rolagem da agressividade toma-se 2 de dano 

 
 
Considerar-se-á que independente da quantidade de dados jogados e dos bônus (+1/+2), que toda ação 
cuja rolagem tiver todos os dados rolados com 1 será considerada uma falha crítica e que na mesma 
condição uma que tenha todos rolados com 6 será considerado um sucesso crítico.  
Ataques de sucesso críticos não são passíveis de defesa ou esquiva e causam 2 pontos de dano automático. 
Defesas/esquivas de sucesso crítico ignoram o ataquem, independente de quem ou como tenha sido o 
ataque. 
Ataques com falhas críticas causam 1 ponto de dano no atacante e não carecem de defesa/esquiva. 
Defesas/esquivas com falhas críticas causam 1 ponto de dano extra no defensor além do que 
normalmente iria passar.  
 
Exemplo de jogada: 

• O mestre anuncia que o paramecium atacará um dos jogadores que anuncia a defesa. O 
paramecium roda sua agressividade (2d+1) e rola um 8. O jogador na defesa tem que rolar 8+ na 
sua esquiva (agilidade 3d) para conseguir. Ele rola 10 e se esquiva da ação.  

• Num ataque subsequente, o jogador alvo está sem energia para esquivar. O paramecium roda 
agora 2+1, o que indica uma falha crítica. O atacante aqui toma 1 ponto de dano e nada 
acontece ao defensor.  

• No terceiro ataque do paramecium ele roda agora 2 dados com um 6 em cada, o que representa 
um acerto crítico no defensor. O jogador, que tem 3 dados de coesão, toma 2 pontos de dano. 

 

Psiquê 
 
Toda jogada mental é feita com 3 dados rolando-se contra o valor obtido na rolagem inicial da psiquê. 
Valores menores que o valor do jogador são sucesso, enquanto os maiores são fracassos. Jogadas de 1’s 
e 6’s seguem o mesmo princípio, mas aqui invertido, onde 1’s são críticos e 6’s são falhas.  
 

Tamanho 
  
O indicador de tamanho na ficha diz respeito a 1 dentre 4 níveis de tamanhos disponíveis no jogo: 
Referência 1000 mícron (μm) = 1mm // 1000 nm = 1 μm 
 
 



Tamanho 1 – Grandes Vírus – os grandes vírus tem tamanho médio de 0.5 μm (os pequenos cerca de 
100nm ou 0.1 μm) 
Tamanho 2 – Células pequenas – ex: Glóbulo vermelho – 10 μm 
Tamanho 3 – Células grandes – ex: Algumas outras células do corpo humano – 50 μm+ 
 
A regra é que células pequenas só podem bater nas grandes e as grandes podem bater ou fagocitar as 
menores.  
Vírus podem atacar as células maiores e infectar. Caso isto ocorra, o jogador tem que rodar todo turno 
Coesão em dificuldade igual a 50% do valor dos seus dados. SE tirar perfeito, se livra da infecção, se tirar 
crítico, morre instantaneamente.  
Igualmente, deixe claro para os jogadores que e prol da aventura, os tamanhos reais não precisam 
condizer com os do jogo (até porque vocês estarão controlando células remotamente transferindo suas 
mentes para elas...) 
 
Tabela 4 - Sugestão de tamanhos aproximados de vida unicelular 

Célula Tamanho (μm) Tamanho (pontos) Quantidade

Macro-virus 0,5 1 muitos

Célula cancerígena 100 3 muitos

Streptococus (cada) 11 2 Cadeias longas

Paramecio 50 3 unidades  
 

Morrendo e os pontos de Colapso 
 
Quando a vida de um personagem qualquer preencher todos os espaços disponíveis (5 para jogador) ele 
morre. No caso do jogador ele “renasce” ao custo de 1 ponto de Colapso. A ideia é que a morte, ainda 
que a nível celular, seja inconcebível para a frágil mente humana e, portanto, teremos um trauma na 
mente do operador.  
 
Ao final da aventura, todos os pontos não mitigados serão passados ao operador.  
SE a célula chegar a 10 pontos de colapso o operador morre e o jogador tem que iniciar novo processo 
de criação. SE o operador chegar a 10 pontos de colapso ao longo de N aventuras, no 10º ponto aquele 
operador não é mais viável.  
 

Dinheiro 
 
Operadores ganham dinheiro durante suas aventuras. O dinheiro é um facilitador para novas aventuras. 
Use-o na proporção de 10.000$ para mais 1 PE durante a criação de uma nova célula (início de uma 
nova aventura). 
Mestres usem esta proporção para recompensar seus jogadores nas suas aventuras.  

MINI AVENTURA EXEMPLO 
 
Mestre: 
“Operadores, bom dia, como vocês bem sabem, este não é um trabalho simples e a tarefa que vou 
apresentar é ainda menos simples. O Sr Heimdall sofre de um câncer terminal que pode, sim, ser 
extirpado por uma boa equipe de operadores. O problema é que o câncer ocasionou outros fatores 



colaterais que agravam o quadro dele, no caso uma infecção por bactéria próxima do local. A missão é 
simples. Eliminar a infeção por bactéria e após a extirpar o câncer. Como vocês sabem, não precisam 
matar todas as células cancerígenas ou todas as bactérias, apenas as líderes, as demais se dissipam no 
corpo com a eliminação destas. Para esta missão ele oferece a recompensa de (15000 por jogador)!” 
 
Os jogadores serão colocados na corrente sanguínea do paciente e devem se orientar até o coração do 
paciente, que é onde o câncer está.  
Como inimigos para esta aventura os jogadores encontrarão os seguintes corpos celulares hostis: 

Tamanho 1 Tamanho 3 Tamanho 2

Vida 1 Vida 4 Vida 3

Agre 1d+2 Agre 3d Agre 2d+1

Coe 1d Coe 3d+2 Coe 3d

Célula CancerígenaBacteria Glóbulo Branco

 
 
Mestre: “Com suas células definidas, a mente de vocês é transposta para suas respectivas células. Os 
operadores agora dormem nas cadeiras da sala enquanto o enfermeiro prepara a solução salina que os 
transportará para dentro do paciente. O enfermeiro se aproxima do Sr Heimdall e aplica-lhe a injeção 
diretamente na jugular, de modo que o caminho fique fácil para vocês. Apesar de irem contra a 
“corrente” sanguínea, vão se agarrando nas paredes relativamente fácil.” 
 
Os jogadores devem jogar Psiquê para se orientar sempre que o mestre achar conveniente.  
 
Os jogadores devem jogar Psiquê uma vez mais ao entrarem na aorta. Um sucesso os deixa 
identificarem os glóbulos brancos errantes que estão ali.  
Mestre: “Vocês estão agora muito próximos do coração, chegando pela Aorta. Joguem Psiquê...” 
“Vocês (conseguem notar / não conseguem notar) que próximo das válvulas um pequeno grupo de 
glóbulos brancos de aparência estranha se desgarra e avançam em direção a vocês.” 
“A iniciativa é de vocês/Deles” 
 
A quantidade é N-1, onde N é a quantidade de jogadores na mesa.  
 
Mestre: “os glóbulos brancos que os atacaram estão colapsados ao seu redor, seus núcleos, suculentos, 
estão expostos. Vocês se aproveitam da situação para se alimentar. Há um total de (15 alimentos X 
atacantes) disponíveis ali.” 
“Pela peleja, cada um recebeu (quantidade de atacantes X 50 pontos) divididos entre vocês” 
 
“vocês descem um pouco mais e após a válvula notam que algo está estranho, o sangue parece não fluir 
e eis que encontram o foco do problema. Uma infestação de bactérias e as células cancerígenas 
dominam o ambiente...” 
N*15 bactérias, N*2 cancerígenas. Quando atacarem as demais do mesmo tipo atacam junto. Se 
morrerem reseta o ataque e permanecem os últimos números.  
5GP por bactéria, 30Gp por cancerígena.  
  



 


