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Histologia Animal
Tecido Conjuntivo 

 Tecido de preenchimento

 Muita substância intercelular (amorfa, geralmente fibras proteicas)

 Matriz Extracelular (Fibras Proteicas + Substância Amorfa)

 Classificação variada de acordo com o tipo celular e função exercida

 Tecido conjuntivo propriamente dito (Frouxo e Denso)

 Tecidos especiais (Adiposo, Cartilaginoso, Ósseo e Sanguíneo)

 Forma uma conexão ou transição com os tecidos epitelial, muscular e nervoso

Matriz extracelular
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 Células típicas do tecido conjuntivo:

 FIBROBLASTOS

- Produção da matriz extracelular

 MACRÓFAGOS, MASTÓCITOS, PLASMÓCITOS E LEUCÓCITOS

- Resposta imune (defesa do organismo)

 CÉLULAS MESENQUIMATOSAS

- Células indiferenciadas (células-tronco)

 CÉLULAS ADIPOSAS

- Células que acumulam lipídeos (ex: gordura) para reserva
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1) Tecido Conjuntivo Propriamente Dito

1.1) DENSO MODELADO
 “Tendinoso”

 Grande quantidade de fibras

 Fibras colágenas paralelas e compactadas

 Pouco elástico

 Origina Tendões e Ligamentos 

1.2) DENSO NÃO MODELADO

 “Fibroso”

 Grande quantidade de fibras

 Fibras colágenas entrelaçadas sem orientação

 Resistente e elástico

 Presente na derme e no envoltório de órgãos como Rins, Baço, Fígado e Testículos. 
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1.3) FROUXO

 Fibras elásticas e colágenas unidas, mas mantendo grande espaço entre elas. 

 Pequena quantidade de fibras (mais delicado)

 Espaços ocupados por matriz semifluida, geralmente preenchido por células conjuntivas. 

 Suporte de epitélios de revestimento 

 Principal célula: Fibroblastos

Obs: Fibroblastos e Cicatrização

 Capacidade de migrar para a região da pele lesada

 Hipertrofia

 Alta produtividade de fibras

 Fechamento da lesão 
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2) Tecido Conjuntivo Adiposo

 Formado por Adipócitos (Células adiposas)

 Citoplasma modificado para acúmulo de lipídeos (Ex: Gordura)

 Formação da tela subcutânea (hipoderme)

 Principais atuações:

 Podem ser produzidas conforme a necessidade, mas uma vez diferenciadas não se 

dividem mais.  

 20%/25% nas mulheres e 15%/20% nos homens

Reserva de Energia
Isolamento Térmico 
Proteção Mecânica
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3) Tecido Conjuntivo Cartilaginoso

 Consistência firme, porém ligeiramente flexível. 

 Avascular

Obs: Dificulta a chegada de células de defesa (Cicatrização mais lenta)

 Pericôndrio Tecido Conjuntivo que envolve a cartilagem (Nutrientes e 02 chegam 

por difusão)

 Sustentação/suporte mecânico (discos intervertebrais), composição de estruturas e 

diminuição do atrito entre articulações, facilitando o deslizamento dos ossos nas 

articulações e absorvendo impactos

 Matriz intercelular (matriz cartilaginosa) : Colágeno + Elastina + outras protéinas

 Células especializadas: Condroblastos e Condrócitos 

CONDROBLASTOS: Células responsáveis por originar o tecido cartilaginoso.

Presença de células mesenquimatosas que 
podem atuar na regeneração da cartilagem 
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3) Tecido Conjuntivo Cartilaginoso

 PRINCIPAIS FUNÇÕES:

- Consistência rígida

- Suporte de tecidos moles

- Reveste superfícies articulares

- Absorve choques mecânicos

- Facilita o deslizamento dos ossos nas articulações

- Participa na formação e crescimento dos ossos longos
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4) Tecido Conjuntivo Ósseo

 Tecido de sustentação (Matriz óssea)

 Rigidez caracterizada pela presença de cálcio, fósforo e magnésio na matriz intercelular

 Rico em fibras colágenas

 Inervados e Irrigados (Sensibilidade, alto metabolismo e capacidade de regeneração)

 Periósteo Tecido conjuntivo que envolve externamente o osso 

 Atua como reservatório de cálcio

 Células diferenciadas: Osteoblastos, Osteócitos e Osteoclastos.

Obs1: Osteoblastos: Células responsáveis por produzir a matriz óssea.

Obs2: Osteoclastos: Células que destroem áreas lesadas ou envelhecidas do osso, abrindo 

caminho para a sua regeneração pelos osteoblastos.

Presença de células mesenquimatosas que 
podem atuar na regeneração do osso
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 Medula Vermelha x Medula Amarela 

 Estrutura localizada no interior de alguns ossos, podendo ser classificada como medula 

óssea amarela e medula óssea vermelha

 A medula vermelha atua na produção de diversos tipos celulares do sangue; maior 

abundância no animal jovem

 A medula amarela é rica em células adiposas (TUTANO); maior abundância no adulto
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 Sistema de HAVERS 

 O sistema de Havers é um cilindro longo, às vezes bifurcado formado de 4 a 20 lamelas 

concêntricas que apresenta pequenos canalículos que permitem a chegada de nutrientes 

e O2 por meio de vasos sanguíneos

 Tecido ósseo é vascularizado
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 Tipos de ossificação

A) Endocondral

 “Ossificação dentro da cartilagem”

 Desenvolvimento dos ossos longos

 Substituição gradativa da cartilagem por tecido ósseo. 

Obs: Ocorre, geralmente, na puberdade
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B) Intramembranosa

 Desenvolvimento dos ossos chatos (Ex: Ossos do crânio)

 Ocorre no interior do tecido conjuntivo (centro de ossificação primária)

 Ocorre de forma gradativa (Molde de tecido conjuntivo)

Obs: Moleiras (membranas fibrosas que ocupam os espaços entre os ossos do crânio)
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