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Tecido Conjuntivo

Histologia

(parte I)

▪ Constituído por diferentes tipos celulares

▪ Grande quantidade de material extracelular

▪ Ricamente vascularizado

▪ Origem principal: mesodérmica

TECIDO CONJUNTIVO
Características gerais
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▪ Unir diferentes células e órgãos

▪ Suporte mecânico

▪ Constituir tendões e ligamentos

▪ Reserva energética

TECIDO CONJUNTIVO

Principais funções

Tecido adiposo

TECIDO CONJUNTIVO

Matriz extracelular

Substância fundamental: sustenta as células, as mantém unidas, armazena água

e fornece meio de troca de substâncias entre o sangue e as células residentes.

▪ Água

▪ Combinações complexas de polissacarídeos e proteínas

Fibras proteicas

Células residentes do tecido conjuntivo + Matriz extracelular

Componentes
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Apresenta três tipos básicos de fibras:

A - Colágenas: colágeno, grande resistência à tração.
B - Elásticas: elastina principalmente, confere elasticidade aos tecidos.
C - Reticulares: colágeno associado a glicoproteínas, sustentação de vasos sanguíneos.

TECIDO CONJUNTIVO
Matriz extracelular

ORIGEM DAS CÉLULAS DO TECIDO CONJUNTIVO
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TECIDO CONJUNTIVO
Principais tipos de células dos tecidos conjuntivos

Constituído por vários tipos celulares diferentes:

TECIDO CONJUNTIVO

Fibroblasto

Fibrócito

MacrófagoPlasmócito

AdipócitoMastócito
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CLASSIFICAÇÃO

Tecido conjuntivo

Tecido conjuntivo propriamente dito Tecido conjuntivo especializado

Frouxo

Denso

Modelado

Não modelado

Adiposo

Cartilaginoso

Ósseo

Sanguíneo

1. Tecido conjuntivo propriamente dito frouxo

▪ Suporta estruturas sujeitas à baixa pressão e atrito

▪ Pouca quantidade de fibras
▪ Preenche espaço entre células musculares e em torno dos vasos sanguíneos
▪ Suporta células epiteliais

TECIDO CONJUNTIVO
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2. Tecido conjuntivo propriamente dito denso

▪ Suporta estruturas sujeitas à alta pressão e atrito (estresse mecânico)

▪ Grande quantidade de fibras

TECIDO CONJUNTIVO

ModeladoNão modelado

Fibras dispostas de 

forma desordenada

Fibras dispostas de 

forma organizada

2.1 - Tecido conjuntivo propriamente dito denso não modelado

Fibras colágenas entrelaçadas sem orientação fixa, o que confere resistência e

elasticidade. Forma as cápsulas envoltórias dos órgãos internos e derme.

TECIDO CONJUNTIVO
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2.2 - Tecido conjuntivo propriamente dito denso modelado

Fibras colágenas em feixes com orientação fixa, conferindo maior resistência. Ocorre

nos tendões (músculo – osso) e nos ligamentos (osso - osso).

TECIDO CONJUNTIVO

▪ Constituído por células adiposas (adipócitos)
▪ Reserva energética
▪ Localizam-se na camada sob a pele, constituindo a hipoderme (tela subcutânea)
▪ Isolamento térmico

Obs.: normalmente (15 – 20 % no homem e 20 – 25% na mulher).

TECIDO ADIPOSO
Características gerais
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HISTOGÊNESE DO

TECIDO ADIPOSO

TECIDO ADIPOSO

Tecido adiposo branco (unilocular)

▪ Adipócitos com uma única e grande

gota lipídica

▪ Células esféricas, continuamente

armazenando gordura (citoplasma

periférico)

▪ Camadas subcutâneas espalhadas pelo

corpo
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TECIDO ADIPOSO
Tecido adiposo pardo (multilocular)

▪Adipócitos com várias gotículas lipídicas pequenas 

▪ Células menores, poligonais e com núcleo esférico 

▪ Rica vascularização e abundante presença de mitocôndrias 

▪Associado à produção de calor do corpo

▪ Criança recém-nascida: pescoço e área interescapular

Unilocular Multilocular
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