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TECIDOS CONJUNTIVOS 

(Wheater’s Histology 5ª edição pags 65-81; Ross Histology 5ªedição pags 146-181) 

Os tecidos conjuntivos constituem um tipo básico de tecido especializado em 

proporcionar suporte estrutural e metabólico a outros tecidos e órgãos.  

Os tecidos englobados neste grupo apresentam uma grande heterogeneidade 

morfológica, mas todos têm dois constituintes principais. Todos têm uma população 

celular própria e uma matrix extracelular, a qual é, por sua vez, constituída por 

fibras, glicoproteínas estruturais e substância fundamental. A matriz extracelular é 

geralmente o componente dominante e determina as propriedades físicas de cada tipo 

tecidular. 

Há várias classificações possíveis dos tecidos conjuntivos. Recomenda-se a 

classificação seguida pelo livro de texto aconselhado e que divide os tecidos 

conjuntivos em: 

 

-Tecido conjuntivo embrionário:  mesênquima 

                                                      tecido conjuntivo mucoso – geleia de Wharton 

 

-Tecido conjuntivo propriamente dito:  tecido conjuntivo laxo – ex: lâminas próprias 

                                                                                                             mesentério 

                                                               tecido conjuntivo denso 

                                                                (regular e irregular) – ex: derme reticular, 

                                                                                                          tendão, 

                                                                                                          aponevrose 

-Tecido conjuntivo especializado: cartilagem 

                                                       osso 

                                                       tecido adiposo 

 

1) Células dos tecidos conjuntivos 

 

-Tecido conjuntivo propriamente dito: fibroblastos e células do sistema imunitário 

(macrófagos, mastócitos, eosinófilos, linfócitos, plasmócitos) 

-Tecidos conjuntivos especializados: condrócitos e condroblastos (cartilagem), 

osteócitos e osteoblastos (osso), adipócitos (tecido adiposo) 

 

A utilização do sufixo “blasto” geralmente designa uma célula em activa síntese 

proteica, enquanto a utilização do sufixo “cito” geralmente indica uma célula 

metabolicamente menos activa. Isto é válido para a nomenclatura dos tecidos 

conjuntivos especializados mas não é aplicado quando nos referimos apenas a 

fibroblastos (o termo “fibrócito” é utilizado muito raramente). 

 

2) Matriz extracelular 

 

2.1) Substância fundamental 

 

-Material transparente e amorfo, com propriedades físicas de um gel semi-fluido; 

-Meio de passagem para moléculas e células de e para o compartimento intravascular; 

-Consiste num conjunto de glicosaminoglicanos (GAGs), dos quais o mais abundante e 

ubiquitário é o ácido hialurónico (o único NÃO negativamente carregado, ou seja, não-
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ácido); outros GAGs importantes são o sulfato de heparano, sulfato de dermatano, 

sulfato de condroitina e o sulfato de queratano; 

-A carga negativa dos GAGs torna-os extremamente hidrófilos, o que contribui para a 

formação de uma matriz altamente hidratada e permeável a vários solutos. 

 

2.2) Fibras 

 

-2 tipos principais: colagénio e elastina; 

-Colagénio:  

 Principal tipo de fibra encontrado no corpo humano 

 Permite resistência à tracção 

 23 tipos conhecidos 

 Secretado sob a forma de tropocolagénio 

 Distribuição selectiva dos vários tipos (exemplos): 

o Colagénio tipo I: pele, tendão, ligamentos, osso, fibrocartilagem 

o Colagénio tipo II: cartilagem 

o Colagénio tipo III (fibras de reticulina): estroma de órgãos 

hematopoiéticos e linfóides 

o Colagénio tipo IV: membranas basais 

-Elastina: 

 Permite o estiramento e retorno à conformação original (confere 

propriedades elásticas) 

 Secretada como tropoelastina 

 A constituição de uma fibra elástica completa consiste num centro de 

elastina rodeado por moléculas da glicoproteína estrutural fibrilhina. 

 

2.3) Glicoproteínas estruturais 

 

-Moléculas intervenientes na formação de fibras (ex: fibrilhina na constituição das 

fibras elásticas); 

-Moléculas que funcionam como ligação entre células e a matriz extracelular; 

-Ex: fibronectina, fibrilhina, entactina, laminina, tenascina. 
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TECIDOS CONJUNTIVOS ESPECIALIZADOS 

 
CARTILAGEM 

(Wheater’s Histology 5ªedição pags 186-206) 

 

-Tecido de suporte semi-rígido, muito hidratado, rico em colagénio tipo II, ácido 

hialurónico, sulfato de condroitina e sulfato de queratano; 

-Funções:  

 atenuador de choques (devido à flexibilidade e resistência) 

 suporte semi-rígido de tecidos moles (pavilhão auricular, nariz e vias 

aéreas), devido à sua rigidez aliada à elasticidade 

 manutenção da estrutura óssea 

 essencial num dos processos de deposição de tecido ósseo  - ossificação 

endocondral. 

 suporte de articulações (devido à superfície lisa, permitindo os 

movimentos de fricção) 

-Tecido não vascularizado, nutrido a partir de uma camada periférica vascularizada, 

designada pericôndrio (a qual contribui também para o seu crescimento) e, portanto, 

dependente da difusão dos nutrientes pela água de solvatação da substância fundamental; 

 

-Constituição: 

 

 Elementos celulares: condroblastos e condrócitos 

 

o secretam a matriz extracelular, a qual envolve e retém as próprias 

células que a produziram 

o contêm lipidos e glicogénio, RER bem desenvolvido e aparelho 

de Golgi 

o os condroblastos são células alongadas, localizam-se próximo do 

pericôndrio e  possuem grande quantidade de organelos 

relacionados com a síntese e exportação de glicoproteínas.  

o à medida que a matriz cartilaginosa vai sendo produzida, os 

condroblastos vão sendo progressivamente rodeados por esta e 

integrados na espessura do tecido  

o os condrócitos apresentam-se já completamente rodeados por 

matriz 

o as células mais próximas da periferia da cartilagem são ovóides, 

enquanto que as que se situam mais profundamente no tecido são 

arredondadas  

o os condrócitos ocupam pequenas cavidades - as lacunas - 

existentes na matriz. Cada lacuna pode ter um ou mais 

condrócitos (grupos isógenos) 

 

 

 Matriz cartilagínea: 

 

o Colagénio Tipo II: formando fibras que não se organizam em 

feixes nem se intercruzam 

o Elastina (num dos tipos de cartilagem, cartilagem elástica) 
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o Proteoglicanos: formam agregados que ocupam os espaços 

formados entre as fibras de colagénio e conferem elevado grau de 

hidratação à matriz. Os GAGs sulfatados (sulfato de condroitina 

e de queratano) predominam nos agregados de proteoglicanos, 

com moléculas de ácido hialurónico formando a estrutura central 

do complexo. 

-Pericôndrio:  

 

 Contém células semelhantes aos fibroblastos, que se diferenciam em 

condroblastos com capacidade para formar cartilagem  

 Possui uma camada fibrosa externa e uma camada condrogénica 

interna, cujas células secretam matriz cartilagínea 

 Possui feixes de colagénio I e III 

 Presente em todos os tipos de cartilagem, à excepção da cartilagem 

articular e da fibrocartilagem 

 Localiza-se à periferia dos pontos de condrogénese 

 

-3 tipos de cartilagem: 

 

 Cartilagem hialina: 

o assim designada por ser translúcida no tecido fresco 

o é o tipo mais abundante, sendo encontrada no septo nasal, na 

laringe, nos anéis traqueais, na maioria das superfícies articulares 

e nas extremidades esternais das costelas. 

o forma o precursor do osso no esqueleto em desenvolvimento 

o matriz amorfa e eosinófila 

 

 Cartilagem elástica: 

o existente na epiglote, pavilhão auricular, canal auditivo 

externo, parte das cartilagens da laringe e nas paredes das 

trompas de Eustáquio. 
o a sua estrutura histológica é semelhante à da cartilagem hialina 

o a sua elasticidade deriva da presença de numerosas fibras 

elásticas na matriz cartilagínea, especialmente concentradas à 

volta dos condrócitos 

o a correcta visualização destas fibras elásticas está dependente da 

utilização de corantes apropriados, como a orceína. 

 

 Fibrocartilagem: 

o encontra-se nos discos intervertebrais, sínfise púbica e em 

associação com o tecido conjuntivo fibroso nas cápsulas das 

articulações, nos ligamentos e em algumas inserções tendinosas 

a nível do esqueleto 

o tem características intermediárias entre a cartilagem e o tecido 

conjuntivo denso 

o apresenta alternância de regiões contendo condrócitos e matriz 

cartilagínea (hialina) com áreas ocupadas por fibroblastos e 

feixes de colagénio de tipo I, orientados na direcção das tensões 

funcionais. 
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o a matriz possui baixa concentração de proteoglicanos e água, e 

não possui pericôndrio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartilagem hialina 
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OSSO 
(Wheater’s Histology 5ªedição pags 186-206) 

 

 

-Tecido conjuntivo rígido, inflexível, no qual a matriz extracelular sofre calcificação; 

-Funções: 

 

 Suporte de pressões (resistência máxima a pressões mecânicas) 

 Protecção de órgãos (ex.: cavidade craniana, torácica e pélvica) 

 Local de inserção para os músculos esqueléticos, permitindo o movimento 

 Papel fundamental na homeostase do cálcio no organismo  

 

-Tecido ricamente vascularizado e com grande capacidade de regeneração (em 

particular na criança); 

 

2.1) Elementos celulares:  

 

- Osteoblastos e osteócitos (com origem num tipo de célula mesenquimatosa 

primitiva: célula osteoprogenitora), a par de osteoclastos (derivam da linhagem 

monocítica-macrófago). 

 

a) Osteoblastos 

 

 Células grandes, com forma cúbica ou colunar, de aparência epitelial 

 Têm citoplasma basófilo abundante e núcleo pouco corado, com 

nucléolo proeminente - reflectem a alta taxa de síntese de proteínas: 

 Colagénio tipo I 

 Osteocalcina 

 Osteonectina 

 Osteopontina 

 Sialoproteínas 

 Factores de crescimento (membros da família de proteínas 

morfogénicas ósseas) 

 Formam uma monocamada ao longo do periósteo e à periferia das 

trabéculas ósseas 

 São responsáveis pela síntese e secreção do componente orgânico da 

matriz óssea (o osteóide - matriz óssea não mineralizada ou matriz 

pré-óssea) e são mediadores da sua mineralização. 

 

b) Osteócitos 
 

 Provêm de osteoblastos, quando estes ficam aprisionados na matriz 

óssea que produziram 

 Distinguem-se dos osteoblastos por apresentarem níveis metabólicos 

mais baixos e por não terem capacidade de se dividirem 

 Células globosas, com múltiplos prolongamentos que caminham por 

canalículos de matriz não calcificada para entrar em contacto, por 

meio de junções comunicantes, com os prolongamentos dos 

osteócitos das lamelas adjacentes  
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 Intervêm na manutenção da integridade da matriz mineralizada e são 

mediadores da libertação ou da deposição a curto prazo de cálcio, 

para a manutenção da homeostasia do cálcio. 

 

c) Osteoclastos 
 

 Origem na linhagem celular do sistema monócito-macrófago 

 São células fagocitárias multinucleadas (sincícios) 

 Apresentam bordadura em escova, que secreta vários ácidos 

orgânicos que dissolvem o componente mineral 

 Quando a célula está inactiva, a bordadura em escova desaparece 

 Citoplasma muito eosinófilo (presença de muitas mitocôndrias e 

REL) 

 Localizam-se à periferia das trabéculas ósseas, dentro de cavidades 

denominadas lacunas de Howship (ou compartimento 

subosteoclástico). 

 Envolvidas em processos reabsortivos associados à renovação 

contínua do osso e à homeostase do cálcio. 

 

2.2) Matriz extracelular: 

 

 

-Componente orgânico (35%), contendo: 

 fibras de colagénio tipo I (90%) 

 proteoglicanos, ricos em sulfato de condroitina, heparano e queratano 

 glicoproteínas 

 proteínas não colagenosas: osteocalcina, osteonectina e osteopontina 

(sintetizadas pelos osteoblastos e com propriedades específicas na 

mineralização do osso) 

-Componente inorgânico (65%): fosfato de cálcio.  

-A matriz é mineralizada pela deposição de hidroxiapatita de cálcio, o que confere ao 

osso rigidez e força consideráveis.  

 

 

2.3) Tipos de osso 

 

-Osso primário (não lamelar) / osso secundário (lamelar) 

-Osso compacto / osso esponjoso 

 

2.4) Tipos de preparação histológica 

 

-Osso seco - obtido por abrasão; preserva a estrutura da matriz calcificada (sistemas de 

Havers, canais de Volkmann); não são visíveis células; 

-Osso fresco – obtido após descalcificação; preserva a morfologia celular mas não 

permite estudar a organização da matriz mineralizada. 
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2.5) Tipos de ossificação 

 

-Ossificação intramembranosa – formação de osso a partir de bolsas de tecido 

mesenquimatoso que se diferencia em ósseo; 

 

-Ossificação endocondral – formação de osso a partir de um esboço cartilaginoso pré-

existente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osso seco 

Osso fresco 



 

9 

TECIDO ADIPOSO 

(Wheater’s Histology 5ª edição pags 74-77) 

 

-Tecido de armazenamento de energia sob a forma de triglicéridos, que provêm da dieta, 

da síntese no fígado e nas próprias células do tecido adiposo (adipócitos);  

-Tecido muito vascularizado; responsável pela absorção de choques mecânicos, 

isolamento térmico do organismo e preenchimento de espaços entre tecidos adjacentes. 

-Tipos de tecido adiposo: 

 Tecido adiposo branco (reserva energética) 

 Tecido adiposo castanho (dissipação de energia) 

-As células adiposas resultam da diferenciação de lipoblastos, os quais por sua vez 

derivam de células mesenquimatosas;  

-O crescimento do tecido adiposo ocorre fundamentalmente pela acumulação de lípidos 

em células adiposas pre-existentes e não por divisão dos adipócitos. 

 

3.1) Tecido adiposo branco (unilocular) 

 

-Reserva energética; 

-Função isolante contra as perdas de calor e preenchimento de espaços entre tecidos e 

órgãos adjacentes; 

-Menor aporte sanguíneo que o tecido adiposo castanho; 

-Os adipócitos contêm uma inclusão lipídica única ou dominante no citoplasma; o 

núcleo é excêntrico e achatado; à periferia da célula, existe uma fina orla de citoplasma; 

-As células são poliédricas, excepto quando isoladas, situação em que tomam uma 

forma esférica. 

 

3.2) Tecido adiposo castanho (multilocular) 

 

 Termogénese (dissipação de energia sob a forma de calor, devido à presença de 

termogenina, proteína mitocondrial, que impede a utilização dos protões para 

síntese de ATP) 

 Tecido ricamente vascularizado e inervado (fibras adrenérgicas simpáticas) 

 Localizações específicas: pescoço, ombros, dorso, região peri-renal e para-aórtica 

 Os adipócitos contêm várias inclusões lipídicas no citoplasma e grande número de 

mitocôndrias; o núcleo está em posição central;  

 Perde-se quase totalmente após a infância. 

 

  
Tecido adiposo castanho Tecido adiposo branco 


