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Tema B 
TECIDO CONJUNTIVO 

1 – Características gerais 
 
2 – Características dos principais tipos de tecido conjuntivo 
 2.1 – Tecido conjuntivo propriamente dito 
  2.1.1 – Laxo 
  2.1.2 – Denso: modulado e não modulado 
 2.2 – Tecido cartilagíneo 
  2.2.1 – Cartilagem hialina 
  2.2.2 – Cartilagem elástica 
  2.2.3 – Cartilagem fibrosa 
 2.3 – Tecido ósseo 
 2.4 – Tecido adiposo 
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Conjunto de células especializadas, iguais 
ou diferentes entre si, separadas ou não por 
líquidos e substâncias intercelulares, que 
realizam determinada função num 
organismo multicelular 

TECIDO 

Organização de diferentes tecidos, 
geralmente de vários tipos, realizando 
funções específicas. 

- Células com funções semelhantes, mas 
amplamente distribuídas em diversos 
regiões anatómicas. 
(Ex: as células do sistema imunitário) 
 
- Grupo de órgãos com papéis funcionais 
semelhantes, ou relacionados 
(Ex: os rins, a glândula supra-renal, os 
ureteres e a bexiga, são parte do sistema 
urinário) 
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OS 4 TIPOS DE TECIDO BÁSICOS OU PRIMÁRIOS 

TECIDO 
EPITELIAL 

TECIDO 
MUSCULAR 

Revestimento de superfícies, como pele, ou do 
revestimento do intestino e ductos, separando 
o meio interno do meio externo; 

Composto de células que possuem a 
propriedade da contractilidade. Ligado às 
manifestações da vida animal, não só aos 
movimentos do corpo, mas também a funções 
essenciais como a respiração, a contracção do 
coração, movimentos viscerais, etc 

TECIDO 
NERVOSO 

Constituído por uma parte central: o cérebro e 
espinal medula; e outra parte periférica, que 
abrange nervos periféricos, terminações 
nervosas e parte dos órgãos dos sentidos. 
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OS 4 TIPOS DE TECIDO BÁSICOS OU PRIMÁRIOS 

TECIDO CONJUNTIVO 

FUNÇÕES 

 

-Preenchimento de espaços intercelulares (separação de 

grupos de células) 

- Fazer a ligação de órgãos e de tecidos 

- Sustentação 

- Transporte 

- Defesa / proteção (glóbulos brancos/cicatrização) 

- Depósito de substâncias de reserva (gordura) 

LOCALIZAÇÃO 
-Amplamente distribuído pelo 
nosso corpo 
- Penetra em quase todos os 
tecidos e órgãos 

2 TIPOS DE TECIDO CONJUNTIVO 

Especializados Propriamente ditos 

ESTRUTURA 
- Células 
- Fibras 
- Substância fundamental 
(matriz) 
Diferente de outros tecidos que são 
formados apenas por células (epitelial, 
muscular e nervoso. 
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TECIDOS CONJUNTIVOS 
Propriamente ditos 

DENSO LAXO ADIPOSO 

- Mais genérico,  
- Preenche todos os espaços entre os restantes tecidos 

- Presente em todos os órgãos, estabelecendo a ligação entre eles.  
- Transporte de metabolitos  

- Participa na defesa do organismo.  

Mesma proporção de 
células, fibras e substância 
fundamental. 

Maior quantidade de fibras = 
Maior resistência 

Maior quantidade de células, 
principalmente adipócitos;  

CÉLULAS 
Macrófagos – limpeza dos tecidos de 
agentes infeciosos. 
Plasmócitos – Produzem anticorpos 
Mastócitos – Produzem heparina 
(anti-coagulante) e histamina (anti-
alérgico). 

TENDINOSO (modulado) 
Resistente mas pouco elástico 
Tendões e ligamentos 

FIBROSO (não modulado) 
Resistente e elástico 
Molda-se aos órgãos que reveste 
(baço, fígado, testículos, etc.. 

- Armazenamento de gordura. 
- Reserva energética do organismo 
- Ajuda no isolamento térmico 
- Localizado principalmente debaixo da 
pele. 
- Modela a superfície do corpo 
- Mulheres = 25% do peso total 
- Homens = 20% do peso total 
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TECIDOS CONJUNTIVOS 
Especializados 

TECIDO ÓSSEO TECIDO CARTÍLAGÍNEO 

Tecidos de transporte 
(linfa, sangue) 

FUNÇÕES 
Sustentação do corpo 
Proteção de órgãos (cérebro, medula, 
tórax, …) 
Movimento (alavanca com músculos) 
Reservatório de minerais (cálcio e 
fósforo) 
Formação de células do sangue 

FUNÇÕES 
Revestir 
Proteger 
Dar forma 
Sustentação (com menor rigidez que os 
ossos) 
Evitar atrito entre os ossos 
 



OSTEÓCITOS 
 

Osteoblastos 
Formação óssea 

Calcificação 
Osteoplastos 

Diminuição da atividade metabólica 
Osteócitos 

 
Células adultas que fazem a 

manutenção da matriz 
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TECIDO ÓSSEO OSTEOBLASTOS 
Responsáveis pela produção da 
parte orgânica da matriz 
Encontradas na superfície do 
osso (membrana fina que 
reveste o osso).  
Fazem a regeneração óssea 
após fraturas. 

TIPOS DE CÉLULAS 
ÓSSEAS 

OSTEOCLASTOS 
Responsáveis pela a reabsorção da 
matriz e pela degradação do tecido 
ósseo devido a condições 
fisiológicas e/ou patológicas 
através da produção de ácido 
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TECIDO ÓSSEO 

TIPOS DE SUBSTÂNCIAS 
ÓSSEAS 

ESPONJOSA 

COMPACTA 

Menor peso 
Poroso 
Espaços ósseos nos quais se encontra a medula óssea 
Geralmente, localiza-se na parte interna do osso 

Grande dureza e densidade 
Espessura consoante o osso 
Localiza-se na parte externa do osso 
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TECIDO ÓSSEO 

CLASSIFICAÇÃO 
Segundo a forma 

OSSOS CURTOS 

Comprimento = Largura = Espessura 

OSSOS LONGOS 

Comprimento > Largura e Espessura 
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TECIDO ÓSSEO 

CLASSIFICAÇÃO 
Segundo a forma 

Comprimento e Largura > Espessura 

OSSOS IRREGULARES OSSOS PLANOS 

Não possuem formas geométricas 
definidas 
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TECIDO CARTILAGÍNEO Tecido elástico e flexível 
Aderente às superfícies articulares dos ossos 
Encontrado noutros locais (orelha, nariz, …) 

Não possui vasos sanguíneos, nervos e vasos linfáticos 
 

Cartilagem hialina 
(ou articular) 

Cartilagem Elástica Cartilagem Fibrosa 
- Forma o primeiro esqueleto do 
embrião, que, depois, é 
substituído por osso. 
-Alguns locais dos ossos ainda 
mantêm esse tipo de cartilagem.  
- A mais abundante do corpo 
humano. 

Grande quantidade de fibras 
elásticas 
Encontrada no pavilhão auditivo, 
epiglote, tuba auditiva e laringe. 

Grande quantidade de fibras 
colágenas. 
Suporta altas pressões 
Encontrada nos discos 
intervertebrais e na sínfise 
púbica 
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TECIDO CONJUNTIVO 

ESPECIALIZADOS 

ÓSSEO 

CARTÍLAGÍNEO 

Tecidos de transporte 
(linfa, sangue) 

Cartilagem hialina (ou 
articular) 

Cartilagem  
Elástica 

Cartilagem  
Fibrosa 

PROPRIAMENTE DITOS 

DENSO 

LAXO 

ADIPOSO 

TENDINOSO  
(modulado) 

FIBROSO  
(não modulado) 


