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Histologia Animal
Introdução

Todo tecido é caracterizado por um conjunto de células com capacidade de

interdependência estrutural e funcional, além de apresentar metabolismo altamente

especializado.

Obs: Multicelularidade ≠ Capacidade de formar tecidos

 Os tecidos animais estão divididos em quatro grandes categorias: Epitelial

Conjuntivo

Muscular
Nervoso



Histologia Animal
Tecido Epitelial 

 Tecido de revestimento (interno e externo)

 Células poliédricas e justapostas

 Pouco ou nenhum material intercelular

 Avascularizados

 Apresenta funções protetora, de absorção, sensorial, secretora e de revestimento.

 Origem do tecido epitelial glandular

 Intensa atividade mitótica (células sempre se replicando) Possibilidade de CÂNCER

A nutrição do tecido é feita por
difusão a partir de capilares
encontrados no tecido conjuntivo

Nesta camada: outros tecidos
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 Classificação do tecido epitelial

① Quanto ao número de camadas: 

Simples/Uniestratificado:

Estratificado/Pluriestratificado:

Uma 
camada 
celular

Mais de uma 
camada 
celular
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② Quanto ao formato das células: 

Cúbico

Prismático/Colunar/Cilíndrico

Pavimentoso/Achatado/Escamoso
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③ Casos especiais:

Pseudoestratificado (quanto ao número)

 Uma camada celular, mas com núcleos localizados em diferentes alturas/posições 
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③ Casos especiais:

Transição/Misto (quanto ao formato)

 A células não apresentam forma regular e/ou mudam sua forma como no caso do
epitélio interno cúbico da bexiga. Tornam-se achatadas quando submetidas ao
estiramento causado pela dilatação do órgão, ao acumular urina.
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Tecido Glandular – subtecido epitelial

 As glândulas possuem células especializadas na produção e eliminação de substâncias.

 Forma-se por proliferação de suas células para o interior do tecido conjuntivo subjacente

e posterior diferenciação.

 Podem ser unicelulares ou multicelulares (grande maioria)

 Secretam substâncias espessas (mucosas), fluídas (serosas) ou uma mistura

(mucosserosas).



Histologia Animal
 Classificação das Glândulas:

Quanto ao destino da secreção:

Glândulas Exócrinas (POSSUEM UM CANAL OU DUCTO)

 Secretam suas substâncias para fora do corpo ou em cavidades ocas.

Ex: Glândulas salivares; sudoríparas; lacrimais; mamárias; entre outras.

Glândulas Endócrinas (NÃO POSSUEM CANAIS OU DUCTOS)

 Secretam suas substâncias (hormônios) diretamente na corrente sanguínea.

Ex: Tireoide; hipófise; testículos; ovários; entre outras.

Glândulas Anfícrinas ou Mistas

 Parte exócrina + parte endócrina.

Ex: Pâncreas (Suco Pancreático no Duodeno; e Insulina e Glucagon no Sangue)

e fígado (Bile e hormônios).
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