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Tecido Conjuntivo

Histologia

(parte II)

▪ Sustentação e suporte dos tecidos

▪ Reveste articulações absorvendo 

choques e facilitando o deslizamento dos ossos

▪ Presença de fibras colágenas e elásticas

▪ Ausência de vascularização

Condroblasto

TECIDO CARTILAGINOSO

Principais funções

Condrócito
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Hialina
▪Mais abundante no corpo humano
▪ Fibras colágenas tipo II
▪ Forma maior parte do esqueleto embrionário, traqueia, brônquios e nariz

TECIDO CARTILAGINOSO
Tipos de cartilagem

Elástica
▪ Formada por poucas fibras colágenas e muitas elásticas
▪ Encontrada na orelha e na epiglote

TECIDO CARTILAGINOSO
Tipos de cartilagem
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Fibrosa (maior rigidez e absorção de choques mecânicos)
▪Abundante em fibras colágenas tipo I
▪ Encontrada nos discos intervertebrais e na sínfise pubiana

TECIDO CARTILAGINOSO
Tipos de cartilagem

▪ Matriz extracelular consistente (impregnação de fosfato de cálcio)
▪ Grande quantidade de fibras colágenas e elásticas
▪ Células no interior de lacunas com canalículos nutridores
▪ Vasos sanguíneos e nervos no interior de canalículos

TECIDO ÓSSEO
Características gerais
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TECIDO ÓSSEO

Principais funções

▪ Suporte

▪ Proteção

▪ Assistência ao movimento

▪ Homeostasia mineral

▪ Produção de células sanguíneas

Sustentação dos tecidos moles

Crânio e coluna vertebral (sist. nervoso) e caixa torácica (      e       )

Local de fixação da musculatura esquelética

Liberação e armazenamento (cálcio e fósforo)

Medula óssea vermelha (hematopoese)

TECIDO ÓSSEO

Tipos celulares
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Osteoblastos

▪ Produzem a substância orgânica da matriz óssea

▪Uma vez aprisionados pela matriz, transformam-se em osteócitos

▪ São capazes de concentrar fosfato de cálcio, participando da mineralização da matriz

TECIDO ÓSSEO
Tipos celulares

Osteócitos

▪ Encontram-se dentro de lacunas no interior da matriz óssea

▪Nutridos por meio dos canalículos existentes na matriz

Osteoclastos

▪ Células gigantes, móveis e multinucleadas

▪ Reabsorvem tecido ósseo, participando da remodelação dos ossos

TECIDO ÓSSEO
Tipos celulares
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ESTRUTURA MACROSCÓPICA DO OSSO

Osso Esponjoso

▪ Partes com muitas cavidades intercomunicantes

▪ Extremidade dos ossos longos (epífise), com uma camada superficial compacta

Osso Compacto

▪ Partes sem cavidades visíveis

▪ Parte cilíndrica dos ossos longos (diáfise), com pequena

quantidade de osso esponjoso na sua parte profunda

TECIDO ÓSSEO
Classificação macroscópica
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TECIDO ÓSSEO

Ossificação intramembranosa

▪ Formação de tecido ósseo em uma membrana de tecido conjuntivo que serve de

molde para o osso

▪Ossos achatados do crânio e da mandíbula

Ossificação endocondral

▪ Substituição gradativa de tecido cartilaginoso por tecido ósseo

▪Ossos longos e curtos

TECIDO ÓSSEO
Formação dos ossos
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O sangue, um tecido conjuntivo apresenta três funções gerais:

▪ Transporte (nutrientes, gases, hormônios e excretas)
▪ Proteção (células de defesa: fagocitose e produção de anticorpos)
▪Regulação (homeostasia: pH, temperatura , H2O e sais minerais)

▪ pH ligeiramente alcalino, variando de 7,35 a 7,45
▪ Sangue arterial – vermelho vivo
▪ Sangue venoso – vermelho escuro
▪Aproximadamente 8% do peso total do corpo
▪Adulto(a): 4 a 6 litros, variando conforme o tamanho corporal

TECIDO SANGUÍNEO
Funções do sangue

Características gerais

16

Amostra centrifugada

TECIDO SANGUÍNEO
Componentes do sangue
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Plasma sanguíneo (91,5% água + 8,5% solutos)

Proteínas plasmáticas (pressão coloidosmótica, regulando o volume de sangue)

1. Albuminas (54%) – Transporte de hormônios esteroides e ácidos graxos
2. Globulinas (38%) – Anticorpos (defesa)
3. Fibrinogênio (7%) – Coagulação do sangue

Elementos figurados

Incluem três componentes principais:

▪ Eritrócitos (glóbulos vermelhos)
▪ Leucócitos (glóbulos brancos)
▪ Plaquetas

TECIDO SANGUÍNEO

Eritrócitos humanos

▪Discos bicôncavos.

▪Não possuem núcleo.

▪ Citoplasma rico em hemoglobina.

▪Vida média de 120 dias.

▪ Fígado e Baço: hemocaterese.

▪ Função: transporte de gases respiratórios

TECIDO SANGUÍNEO
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Leucócitos (glóbulos brancos)

▪Defesa do corpo contra agentes infecciosos.

▪ Controle de processos inflamatórios.

Granulócitos

Núcleos com formas irregulares

e grânulos no citoplasma.

Fagocitose
Infec. bacteriana

Reações alérgicas
Fagocitose

Verminose ou alergia

Produção de substâncias
que intensificam a 

resposta inflamatória

Histamina

TECIDO SANGUÍNEO

Leucócitos

Agranulócitos

Núcleos com formas mais regulares e ausência de grânulos evidentes no citoplasma.

Fagocitose
Originam macrófagos

Diapedese

Produção 
de anticorpos

TECIDO SANGUÍNEO

Inflamação

▪ Dor
▪ Rubor
▪ Turgor
▪ Calor
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Plaquetas

Fragmentos celulares formados na medula óssea vermelha a partir de células

denominadas megacariócitos.

Tromboplastina

Protrombina Trombina

Fibrinogênio Fibrina COÁGULO

Ca2+

Proteína fibrosa , se 
entrelaça formando 

uma “rede”.

Liberada pelas plaquetas

TECIDO SANGUÍNEO
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