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INTRODUÇÃO 
 
Os seres pluricelulares iniciam sua existência em 
uma única célula, o zigoto. Através das divisões 
do zigoto, se desenvolve o embrião cujas células 
são semelhantes na forma e na função. 
À medida que prossegue o crescimento ocorre 
uma diferenciação formando grupos de células 
especializadas. Esses grupos de células formam os 
tecidos. 
Tecido pode ser definido como um grupo de 
células semelhantes que realizam a mesma 
função.  
 

SUBDIVISÕES DOS TECIDOS 
 
Os tecidos de um organismo são subdivididos em 
4 tipos: 
 
1. Tecido epitelial 
2. Tecido conjuntivo 
3. Tecido muscular 
4. Tecido nervoso 
 

TECIDO EPITELIAL 
 
São tecidos que desempenham funções de 
proteção, absorção, secreção e excreção. 
Quando funcionam como protetor ou absorvente 
são encontrados em camadas recobrindo uma 
superfície como na pele. Quando exercem a 
função de secreção e excreção, essas células se 
infiltram da superfície para os tecidos abaixo para 
formar estruturas glandulares para secreção. 
Apenas uma quantidade mínima de substância 
intercelular é encontrada, pois este tecido é 
bastante unido e não se deixa atravessar 
facilmente como os outros. 
Outra característica deste tecido é a ausência de 
vascularização, onde a nutrição e a remoção de 
detritos são executadas pela rede de vasos 
sanguíneos do tecido abaixo. 
Os tecidos epiteliais são classificados de acordo 
com sua forma, arranjo das camadas celulares e 
função 
 

CLASSIFICAÇÃO QUANTO À FORMA 
 
As células epiteliais podem ser pavimentosas, 
cúbicas e cilíndricas. 

 As células pavimentosas são achatadas e 
servem como uma camada protetora. 
 

 As cúbicas se parecem com pequenos cubos e 
são encontradas nos túbulos renais, por 
exemplo. 
 

 As cilíndricas formam as paredes da uretra e 
em tecidos que secretam muco, como a 
mucosa do estômago e o trato respiratório. 

 
CLASSIFICAÇÃO QUANTO AO ARRANJO DAS 

CAMADAS 
 
Os arranjos mais comuns são: Epitélio simples, 
estratificado, pseudo-estratificado e de transição. 
 
 O arranjo simples tem a espessura de uma 

célula. 
 O estratificado tem múltiplas camadas. 
 O pseudo-estratificado parece consistir em 

várias camadas, mas na verdade é uma única 
camada que repousa sobre uma membrana. 

 O epitélio de transição tem várias camadas 
juntas que são flexíveis e se distendem. 
Quando distendidas tornam-se achatadas, 
porém quando relaxadas mostram-se 
denteadas. 
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CLASSIFICAÇÃO QUANTO À FUNÇÃO 
 
Além da camada epidérmica da pele (cap. a 
parte), o tecido epitelial constitui outros 4 tipos: 
 
1. Membranas mucosas 
2. Epitélio glandular 
3. Endotélio 
4. Mesotélio  
 

MEMBRANA MUCOSA 
 
Esta membrana consiste de uma camada 
superficial de células epiteliais e uma camada 
subjacente de tecido conjuntivo.  
Ela reveste as vias digestivas, respiratórias, 
urinárias e genitais. Também reveste a camada 
conjuntiva e a orelha média. 
Esta membrana possui 4 funções gerais: 
 
1. Proteção 
2. Suporte para outras estruturas 
3. Absorção de nutrientes  
4. Secreção de muco, enzimas e sais 
 

EPITÉLIO GLANDULAR 
 
Glândulas são invaginações de células epiteliais 
que se especializam para sintetizar e secretar 
determinados compostos. 
Podem ser divididas em 2 tipos:  
 
1. Exócrinas: Possuem ductos excretores por 
onde o produto de secreção é levado à superfície. 
Ex.: Sudoríparas e sebáceas. 
   

2. Endócrinas: Não possuem tais ductos. O 
produto de sua secreção é liberado internamente 
na corrente sanguínea. Ex.: Vide figura. 

 
ENDOTÉLIO 

  
É encontrado nos vasos sanguíneos e linfáticos e 
revestindo o coração (endocárdio). 
O sistema circulatório é revestido interiormente 
por uma grossa camada de células endoteliais, 
que se estende do coração, passa pelas artérias, 
capilares e retorna pelas veias. 
 

MESOTÉLIO 
 
É a camada epitelial superficial das membranas 
serosas (pleura, peritônio e pericárdio), que 
reveste as cavidades fechadas do corpo. 
As membranas serosas têm uma camada 
mesotelial e uma camada de suporte conjuntiva. 
Essas membranas incluem uma porção parietal e 
uma visceral e desempenham funções de 
proteção e diminuição do atrito. 
*Os espaços entre as membranas possuem um 
líquido lubrificante. 
   
 Pleura é a membrana serosa que envolve a 

cavidade torácica e os pulmões. 
 Peritônio é membrana serosa que reveste a 

cavidade abdominal e outros órgãos 
abdominais. 
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 Pericárdio é a membrana serosa que reveste 
o coração. 

 

 
 

TECIDO CONJUNTIVO 
 
Os tecidos conjuntivos consistem de uma 
variedade de tecidos especializados que 
desempenham funções como suporte, nutrição 
de outros tecidos, preenchimento de espaços 
entre os órgãos e defesa corporal (através da 
fagocitose e produção de anticorpos). 
A vascularização desses tecidos é bastante 
variável. Alguns são muito vascularizados, outros 
pouco e outros não possuem vascularização.  
A matriz dos tecidos conjuntivos é formada por 3 
tipos de fibras: Colágena, elástica e reticular 
incluídas na substância fundamental. 
As fibras colágenas não têm elasticidade e são 
responsáveis por conferir força de tensão aos 
tecidos. Ex.: Tendões. 

As fibras elásticas dão resistência aos tecidos, o 
que é muito importante em tecidos que se 
contraem e relaxam o tempo todo como as 
paredes das artérias. 
As fibras reticulares formam redes finas e 
delicadas. Estão presentes em tecidos conjuntivos 
frouxos e reticulares.  
 

TECIDO CONJUNTIVO FROUXO 
 
As fibras do tecido conjuntivo frouxo são 
caracterizadas por não serem bem entrelaçadas. 
O tecido que preenche os espaços entre os 
órgãos e penetra neles é de 3 tipos: 
 
1. Areolar 
2. Adiposo 
3. Reticular   
                         

TECIDO AREOLAR 
 
É um tipo de tecido amplamente distribuído e 
flexível. 
O tecido areolar é a estrutura básica de suporte 
em volta dos órgãos, músculos, vasos sanguíneos 
e nervos, formando delicadas membranas ao 
redor do cérebro e da medula espinhal, incluindo 
a fáscia superficial abaixo da derme.  

 
TECIDO ADIPOSO 

 
O tecido adiposo é um tipo de tecido 
especializado com células que contém gordura. 
Este tecido está presente ao redor e entre os 
órgãos, fibras musculares e nervos e dando 
suporte aos vasos sanguíneos. 
O tecido adiposo protege o corpo contra perda 
excessiva de calor, ou o aumento excessivo de 
temperatura. 
 

TECIDO RETICULAR 
 
O tecido reticular está difundido pelo corpo e 
pode ser encontrado no arcabouço do tecido 
linfóide, do fígado e da medula óssea.  
 

TECIDO CONJUNTIVO DENSO 
 
O Tecido conjuntivo denso é composto de fibras 
colágenas e elásticas. 
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Pode ser classificado de acordo com a disposição 
das fibras e proporção de elastina e colágeno 
presentes. 
Os tendões, aponeuroses, fáscias e ligamentos 
são exemplos de tecido conjuntivo denso com 
arranjo regular de fibras. Já a derme é um 
exemplo desse tecido com arranjo de fibras 
irregulares.  
 

TECIDO CONJUNTIVO ESPECIALIZADO 
CARTILAGEM 

 
 A cartilagem possui uma matriz firme. Suas 
células são chamadas condrócitos. 
As fibras colágenas e elásticas estão presentes 
aumentando a elasticidade e resistência desse 
tecido. 
As cartilagens são revestidas por um tecido 
conjuntivo denso chamado pericôndrio, exceto 
nas superfícies articulares dos ossos. 
Há 3 tipos de cartilagens:  
 

I. Hialina 
II. Fibrosa 

III. Elástica 
 

CARTILAGEM HIALINA 
 
A cartilagem hialina é a precursora de grande 
parte do sistema esquelético, onde é 
gradualmente substituída por osso no processo 
de ossificação. Porém algumas permanecem 
como revestimento nas superfícies articulares. 
As cartilagens hialinas ligam algumas costelas ao 
osso esterno. A traquéia e os brônquios são 
mantidos abertos por semi-anéis de cartilagem. 
Também se encontra essa cartilagem no nariz.  
 

CARTILAGEM FIBROSA 
 
A cartilagem fibrosa ou fibrocartilagem é densa, 
resistente e menos flexível e elástica que a 
cartilagem hialina. 
Está presente entre as vértebras da coluna 
vertebral e também na sínfise púbica, permitindo 
um pequeno grau de movimento.  
 

 
 

CARTILAGEM ELÁSTICA 
 
Como o próprio nome já diz, é mais elástica que 
as cartilagens hialina e fibrosa, devido a grande 
concentração de fibras elásticas em sua 
substância fundamental. 
É encontrada no pavilhão auricular, na tuba 
auditiva, na epiglote e em partes da laringe.  
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