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Apresentação

O livro Histologia Aplicada - Técnicas e Tecidos, tem como objetivo atender 
os currículos dos cursos de graduação das áreas das Ciências da Saúde e 
das Ciências Biológicas no que diz respeito à biologia dos tecidos humanos. 
Esta obra caracteriza as técnicas histológicas e a morfologia tecidual, na 
perspectiva da microscopia e biologia molecular, com uma visão para suas 
aplicações laboratoriais e clínicas. Empregando uma linguagem objetiva, 
este livro de histologia utiliza uma série de recursos didáticos, como quadros, 
desenhos esquemáticos e micrografias, que dialogam com os elementos 
textuais para uma melhor compreensão do conteúdo proposto. Desse modo, 
este livro foi construído com uma abordagem aplicada da Histologia humana 
e oferece subsídios para a aquisição de competências e habilidades durante 
a formação do profissional.
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CAPÍTULO | 1

Técnicas histológicas
Coordenadora: Deise Souza Vilas Bôas 
Autores: Deise Souza Vilas Bôas, Camila da Silva Souza, 
Cláudia Malheiros Coutinho-Camillo e Diogo Lago Morbeck
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1. Introdução ao estudo da histologia

A noção de Histologia (do grego, Hydton (Hystos) = tecido ou trama ou 
teia, acrescido de Logos = estudo) enquanto conceito foi introduzida ainda 
no século VIII, por Marie François Xavier Bichat. Este importante médico 
cirurgião, anatomista e fisiologista francês comparou suas observações da 
estrutura do corpo humano à trama existente nos tecidos de confeccionar 
roupas e utensílios. Bichat é considerado pai da Histologia tanto por ter in-
troduzido e utilizado esta palavra pela primeira vez, quanto por ter definido o 
“tecido” como unidade morfológica e fisiológica do ser vivo. Foi ele, também, 
que conceituou o “órgão” como unidade morfofuncional resultante do fun-
cionamento agregado de diferentes tecidos. Embora realizasse suas obser-
vações sem a presença de um microscópio descreveu diversos tecidos e a 
ele tem sido atribuída grande e profunda contribuição para o conhecimento 
da chamada Anatomia Microscópica, que inclui a Histologia. 

Bichat foi um dos mais importantes fundadores da chamada Medicina 
Científica, que está contida na transição do pensamento filosófico moderno 
para o pensamento filosófico contemporâneo. Ele obteve grande visibilidade 
no final do século XVIII, contribuindo decisivamente para a transformação 
na Medicina de uma visão biológica e somática baseada em tratamentos 
empíricos e “individuais”, como sangrias, por exemplo, para propor a cons-
trução de um conjunto de informações científicas sobre o corpo humano que 
coletivizasse e normatizasse o olhar sobre esse corpo de forma a melhor 
compreender a sua estrutura e organização funcional, incluindo uma adequa-
da compreensão dos fenômenos patológicos. É atribuída também a Bichat 
a ideia original de que as doenças não podem ser reduzidas apenas aos 
seus sintomas e que “não poderiam existir perturbações das funções vitais 
sem lesões nos órgãos, ou melhor, nos “tecidos”. Portanto, é nesta época 
também que surge a noção de Anatomia Patológica ou Patologia como a 
conhecemos ainda na atualidade. 

O significado atual da Histologia, também chamada Biologia Tecidual, de-
fine “tecidos” como agrupamentos presentes em organismos multicelulares 
contendo células altamente especializadas e outras com diferentes graus 
de diferenciação, as quais podem ou não compartilhar semelhanças morfo-
lógicas, mas que, no entanto, se organizam intimamente para desempenhar 
funções específicas que interessam a estes organismos. Essas característi-
cas são evidenciadas nos 4 tipos básicos de tecidos (Quadro 1) existentes 
nos mamíferos, são eles: os tecidos epiteliais, os tecidos conjuntivos, os 
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tecidos musculares e o tecido nervoso. Finalmente, os 4 tipos de tecidos 
básicos se associam para a formação de órgãos e estes se organizam para 
constituir os sistemas. 

Quadro 1. Descrição dos tecidos básicos e suas características e funções gerais. 

Tecido básico Características e funções gerais

Tecidos epiteliais

Conjunto de células altamente justapostas, com diferentes formatos 
possíveis e que se agrupam em uma única ou múltiplas camadas 
mediante a presença de junções intercelulares para desempenhar a 
função de revestimento, proteção, absorção e secreção. Alto potencial 
de renovação, remodelação e reparo para epitélios de revestimento, 
sendo variável nos epitélios glandulares.

Tecidos 
conjuntivos

Conjunto de células oriundas de distintas populações celulares, 
afastadas entre si por um material extracelular, com a finalidade de 
promover suporte estrutural e/ou metabólico. As populações celulares 
incluem desde células capazes de secretar quantidade considerável 
do material extracelular até diferentes células fixas ou migratórias do 
sistema imunológico, com características morfológicas e funcionais 
específicas. Potencial de renovação, remodelação e reparo variável 
entre os diferentes subtipos.

Tecidos 
musculares

Conjunto de células alongadas que se agrupam em associação com o 
tecido conjuntivo para formar camadas celulares que realizam de forma 
coordenada movimentos voluntários do sistema musculoesquelético 
ou involuntário das vísceras e vasos sanguíneos. Potencial de 
renovação, remodelação e reparo variável entre os diferentes subtipos.

Tecidos nervoso

Conjunto de células altamente especializadas com propriedades 
excitatórias que se agrupam com células de suporte e de defesa 
para juntas colaborarem em prol da realização da função geral de 
captar, identificar, processar, distribuir e conectar informações 
oriundas do meio interno e do ambiente. Baixo potencial de renovação, 
remodelação e reparo.

Fonte: elaborado pelos autores.

Do ponto de vista da organogênese, os tecidos são originados dos 3 folhe-
tos embrionários, o ectoderma, o mesoderma e o endoderma. Embora ainda 
não exista plena compreensão nem de como as células migram dentro dos 
organismos vivos, durante a organogênese, nem a respeito dos processos 
de diferenciação para constituírem formas especializadas nos tecidos, é 
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sabido que o modo como as células se organizam complexa e harmonica-
mente representa um contínuo e efetivo coletivo de adaptações que favorece 
a permanência dos organismos nos ambientes. Um aspecto particular da 
exploração mais atual da Histologia é o fato de que, assim como nem todas 
as células que constituem os tecidos estão diferenciadas de modo exata-
mente terminal, outras células consideradas diferenciadas são capazes de 
realizar processos de transdiferenciação e desdiferenciação em situações 
fisiológicas e patológicas.

A importância da abordagem contida na Histologia envolve desde a des-
crição do funcionamento das células em comunidade até o acréscimo na 
compreensão de disciplinas como Fisiologia e Patologia, sendo considerada 
base para esta última. Na clínica, a Histologia por meio da Histopatologia 
contribui, substancialmente, para os diagnósticos de base microscópica. Na 
pesquisa científica, a Histologia fornece a principal descrição morfológica 
microscópica de fenômenos biológicos assim como da patogênese das do-
enças. Ao lado da Citologia, a Histologia constitui a Anatomia Microscópica 
e é baseada na investigação de estruturas, a partir do auxílio microscópico. 
Portanto, a exploração conceitual da microscopia é essencial para a plena 
compreensão em Histologia. 

2. Microscopia 

2.1. Magnificação e limite de resolução 
A maior parte do conhecimento disponível em Histologia foi viabilizada 

pelas observações microscópicas, seja por meio da análise de amostras 
histológicas mediante presença de um feixe de luz nos microscópios ópti-
cos (luz branca, luz ultravioleta ou luz laser) ou de um feixe de elétrons nos 
microscópios eletrônicos (de transmissão ou de varredura). A escolha de um 
microscópio específico para atender a determinada necessidade descritiva 
de uma amostra histológica se relaciona a diferentes aspectos, mas ela está, 
invariavelmente, atrelada a duas propriedades muito importantes dos equi-
pamentos: ‘poder de ampliação’ e ‘limite de resolução’. Poder de ampliação 
se relaciona com a capacidade em número de vezes que um microscópio 
tem de gerar uma imagem aumentada do objeto observado em relação às 
dimensões que ele realmente possui. No caso dos microscópios, é uma 
propriedade que está relacionada com ambas as lentes objetiva e ocular. 
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Limite de resolução, por sua vez, se relaciona com uma característica dos 
microscópios denominada ‘resolução’, ou distância mínima resolvível, relacio-
nada com a lente objetiva, e traduzida como capacidade do equipamento de 
diferenciar duas estruturas bastante próximas como distintas. Nesse sentido, 
o limite de resolução é compreendido como a menor distância entre dois 
pontos que um microscópio é capaz de discernir de forma individualizada, 
sem a sobreposição desses pontos.

Um aspecto importante a ser considerado é que o poder de ampliação 
de um microscópio precisa, necessariamente, estar acompanhado do seu 
respectivo poder de resolução, caso contrário, as amostras serão ampliadas 
sem qualidade em termos de contraste e, principalmente, sem visualização 
adequada do detalhamento. Portanto, o limite de resolução se relaciona ao 
próprio limite de informação que um equipamento é capaz de fornecer e, 
em última instância, é o que qualifica o potencial efetivo de ampliação dos 
microscópios de luz e eletrônicos convencionais. O Quadro 2 descreve o 
poder de ampliação e limite de resolução do olho humano e dos aparelhos 
microscópicos de luz e eletrônico. 

Quadro 2. Descrição da estrutura de visualização e seus respectivos poder de 
ampliação e limite de resolução.

Estrutura de visualização
Poder

de ampliação
Limite

de resolução

Olho humano - 100 µm

Microscópio de Luz Comum Até 1.600 X 0,2 µm ou 200 nm

Microscópio Eletrônico de 
Varredura Convencional

Até 300.000 X 0,3 nm

Microscópio Eletrônico de 
Transmissão Convencional

Até 500.000 X 0,2 nm

Fonte: elaborado pelos autores.

Nesse sentido, é importante considerar que cada microscópio possui 
limitações reais em relação ao que é capaz de desempenhar e, portanto, 
indicações específicas em relação ao seu uso. No entanto, isso não significa 
que microscópios eletrônicos são “melhores” que microscópios de luz, mas 
tão somente estão, cada um com seus atributos, destinados a operações 
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1. Origem embrionária
O tecido epitelial pode se originar de qualquer uma das três camadas ger-

minativas do embrião. A epiderme e os anexos cutâneos da pele têm origem 
do folheto ectoderma. Tal camada germinativa ainda será responsável pela 
formação do epitélio da mucosa da cavidade oral, a córnea, as glândulas ma-
márias e a hipófise. O mesoderma está envolvido na formação do endotélio, 
mesotélio, túbulos renais e gônadas (ovários e testículos). O endoderma, por 
sua vez, está relacionado ao desenvolvimento dos epitélios de revestimento 
e glandulares de órgãos internos, como do canal alimentar, glândulas anexas 
ao tubo digestório, revestimento do aparelho respiratório e bexiga. Por fim, 
este folheto ainda constituirá as glândulas tireoide, paratireoide e timo, assim 
como o epitélio da cavidade timpânica e das tubas auditivas.

2. Características gerais e funções do 
tecido epitelial

O epitélio é caracterizado pela ausência de matriz extracelular e células 
organizadas de forma justapostas. Junções celulares viabilizam a união de 
células epiteliais adjacentes. Por ser um tecido avascular, o tecido conjuntivo 
sempre está adjacente ao epitélio, oferecendo suporte mecânico e nutricional. 
O tecido epitelial pode estar revestindo internamente e externamente as su-
perfícies corporais, assim como pode estar organizado formando estruturas 
secretoras. Como epitélio de revestimento, este tecido executa importantes 
papéis, como proteção e barreira, impedindo e selecionando a passagem de 
moléculas do lúmen ou superfície corporal para o tecido conjuntivo adjacen-
te. Além disso, o epitélio pode ser especializado na secreção de conteúdo, 
originando as glândulas. O papel de recepção sensorial também pode ser 
exercido pelo tecido epitelial, sendo denominado neuroepitélio, o qual pode 
estar relacionado ao sentido do olfato, do paladar, da audição e da visão.

A célula epitelial apresenta polaridade funcional e morfológica, sendo 
subdividida em três domínios: apical, lateral e basal; localizados, respecti-
vamente, voltados para a superfície ou cavidade, para células adjacentes 
e tecido conjuntivo. A superfície basal está ligada à membrana basal, a 
qual se caracteriza por ser uma estrutura acelular e rica em proteoglica-
nos e glicoproteínas.
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Aplicação Clínica – Epitélio sensorial

O neuroepitélio apresenta células receptoras sensoriais que são especializadas em 
receber sinais e enviar ao sistema nervoso central, sendo responsáveis pela percepção 
dos sentidos da visão, audição, sabor e olfato. Recentemente, o coronavírus do tipo 
SARS-CoV-2, responsável pela pandemia do COVID-19, tem sido relacionado a quadros 
clínicos de hiposmia e anosmia. Além de afetar o olfato, a perda de paladar também 
é descrita em pacientes acometidos pela COVID-19, de forma isolada ou associada à 
alteração da percepção dos cheiros. Em 30%-40% dos casos, a redução ou perda do 
olfato está relacionada a infecções virais do trato respiratório superior. Outros patógenos, 
como Rhinovirus, parainfluenza e Epstein-Barr, são conhecidos na literatura por desen-
cadearem sintomas que evoluem para diminuição ou perda da percepção de odores. 
Porém, o SARS-CoV-2 ocasionou um expressivo aumento do número de pacientes com 
esta condição. Pouco se sabe sobre a patogênese deste processo, estudos sugerem 
que tanto a reação inflamatória quanto as lesões causadas pelo vírus, diretamente nas 
células do neuroepitélio, determinam a perda de sensibilidade total ou parcial à per-
cepção de cheiros. Esta última hipótese é reforçada por análises de expressão gênica 
que detectaram a presença do gene da enzima conversora de angiotensina 2 (ACE2, do 
inglês Angiotensin Converting Enzyme 2 - molécula receptora do vírus em células-alvo), 
em células de sustentação do epitélio olfatório em níveis equivalentes às células do 
parênquima pulmonar, principal sítio de infecção pelo SARS-CoV-2.

3. Membrana basal
A membrana basal (MB) é uma estrutura acelular que ancora e separa 

os tecidos epitelial e conjuntivo. Esta camada é responsável por atenuar 
as forças mecânicas que são exercidas sobre o epitélio. Adicionalmente, 
como recebe e armazena fatores de crescimento, moléculas de sinalização 
e nutrientes, também funciona como um filtro molecular. Desse modo, a MB 
influencia o metabolismo, diferenciação, proliferação e migração das células 
epiteliais. Por último, o posicionamento da célula epitelial em relação a MB, 
orienta a distribuição de componentes da membrana plasmática e organelas, 
determinando a sua polaridade.

Técnicas de microscopia eletrônica (ME) demonstraram as primeiras 
evidências da existência da MB. Em eletromicrografias se nota que a mem-
brana basal está subdividida em lâmina basal e lâmina reticular. Por sua vez, 
achados de ME ainda mostram que a lâmina basal apresenta duas porções 
distintas: a lâmina lúcida, adjacente à célula epitelial de padrão elétron-lu-
cente; e a lâmina densa, porção de aspecto elétron-denso, localizada entre a 
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lâmina elétron-lucente e a lâmina reticular. Evidências científicas demonstra-
ram, no entanto, que este padrão de apresentação, na verdade, é um artefato 
de técnica. Em virtude do processamento histológico, a célula epitelial sofre 
retração, determinando a observação de uma área elétron-transparente ad-
jacente à célula epitelial (lâmina lúcida). Vale ressaltar que a lâmina basal 
também pode ser observada revestindo células do tecido muscular, adipó-
citos e células de Schwann, sendo denominada, nestes compartimentos, de 
lâmina externa.

A lâmina basal é constituída por uma trama de colágeno tipo IV, na qual 
se apoiam glicoproteínas e proteoglicanos, sendo esses componentes se-
cretados pelas células epiteliais. Entre as glicoproteínas da lâmina basal, 
destaca-se a laminina que apresenta receptores para integrina, os quais são 
fundamentais para adesão da superfície basal da célula epitelial à lâmina 
basal. Outra importante glicoproteína é a entactina, a qual é responsável 
pela associação da laminina à trama de colágeno tipo IV. Preenchendo o 
maior conteúdo da lâmina basal, observam-se moléculas de proteoglicanos 
constituídos por um eixo proteico central associado a glicosaminoglicanos 
sulfatados (perlecam, por exemplo). Estes glicosaminoglicanos têm caráter 
aniônico e parecem interferir no controle da passagem de moléculas através 
da lâmina basal, caracterizando o seu importante papel de filtro molecular, 
além de atrair água. 

Por outro lado, os fibroblastos do tecido conjuntivo secretam fibras de 
colágeno tipo III, também denominado de colágeno reticular, formando a 
lâmina reticular da membrana basal. Esses componentes estão aderidos 
à lâmina basal por fibrilas de ancoragem (colágeno tipo VII) e, também, 
por microfibrilas de fibrilina, uma proteína do sistema elástico. A Figura 
1 destaca esquematicamente o padrão de organização da lâmina lâmina 
basal e reticular.

Em microscopia óptica, utilizando a coloração de rotina hematoxilina e 
eosina (HE), não é possível evidenciar a membrana basal. Porém, usando a 
coloração especial de Ácido Periódico de Schiff (PAS) (Figura 2A), a mem-
brana basal aparece como uma fina camada de coloração magenta, entre o 
epitélio e o conjuntivo. Outra coloração que permite evidenciar a membrana 
basal em microscópio de luz é a impregnação por sais de prata (Figura 2B), 
com aspecto negro, em razão da redução dos açúcares pelos sais de prata. 
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Figura 1. Ilustração esquemática representando membrana basal da pele (à 
esquerda). Notar, à direita, em rosa a lâmina basal e, logo abaixo, a lâmina reticular, 
em destaque as fibras reticulares (colágeno tipo III) e as fibrilas de ancoragem 
(colágeno tipo VII).
Fonte: ilustrações obtidas e adaptadas de Servier Medical Art by Servier (smartser-
vier.com) e Blamb/ shutterstock.com.

Figura 2. Fotomicrografias de córtex renal, evidenciando membrana basal do epitélio 
dos túbulos e corpúsculos renais. Essa membrana é vista em (A) pela coloração 
de PAS na cor magenta e em (B) impregnação por sais de prata, corada em negro.
Fonte: Jose Luis Calvo/ shutterstock.com.
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1. Origem embrionária
Os tecidos conjuntivos têm origem do mesênquima, que é um tecido 

embrionário formado por células denominadas mesenquimais. As células 
mesodérmicas migram do folheto intermediário do embrião, o mesoderma, 
circundando e penetrando os órgãos em desenvolvimento. Além de ser o 
ponto de origem de todos os tipos de células do tecido conjuntivo, o mesên-
quima se desenvolve em outros tipos de estruturas, como células sanguíneas, 
células endoteliais e sistema esquelético. No período da organogênese, 
células das cristas neurais migram para a cavidade oral e formam o ecto-
mesênquima que formará o tecido conjuntivo em estruturas especializadas 
na região da cabeça e do pescoço.

As células mesenquimais embrionárias são estreladas (Figura 1), em 
razão das ramificações do citoplasma, o núcleo é basofílico e oval, com 
nucléolo evidente. Estas são circundadas por uma matriz extracelular que 
elas produziram, a qual consiste, principalmente, em uma substância básica 
simples, rica em ácido hialurônico. Essa porção extracelular é abundante, 
fracamente corada, composta de proteínas fibrosas finas e delicadas, que 
fornecem sustentação às células. Envolvendo esses elementos, há grande 
quantidade de agregados proteicos hidrofílicos, não visíveis ao microscópio 
óptico, a não ser com coloração eosinofílica de fundo.

Figura 1. Imunofluorescência de células-tronco mesenquimais, notar o aspecto 
estrelado destas células. 
Fonte: Vshivkova/ shutterstock.com 
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2. Características gerais e funções do 
tecido conjuntivo

Uma das características do corpo do homem e de diversos animais é 
apresentar um arcabouço de sustentação formado por componentes do 
tecido conjuntivo. O suporte e inserção para outros tecidos através das car-
tilagens, ossos e ligamentos envolvem os elementos conjuntivos. Também 
observamos a função de sustentação mecânica por meio de fibras que se 
distribuem no interior dos órgãos, onde preenchem os espaços entre as es-
truturas, além de participar na formação do estroma dos órgãos e tecidos ou, 
ainda, através da formação de cápsulas que envolvem os órgãos, protegendo 
contra choques e atritos mecânicos. 

Os tecidos conjuntivos têm importante papel na nutrição e transporte de 
moléculas para outros tecidos, pois apresentam uma grande quantidade de 
vasos sanguíneos e de matriz extracelular, a qual é rica em proteoglicanos, 
íons e água. A passagem de vasos sanguíneos e nervos, o trânsito de células 
de defesa, contribui para o movimento de moléculas envolvidas em estímulos 
sinalizadores para as mais diversas necessidades.

As células efetoras da resposta imune fazem parte do tecido conjuntivo. 
Entre elas destacamos macrófagos, neutrófilos, células dendríticas e células 
Natural Killer – NK, sendo responsáveis pela imunidade inata, através de me-
canismos como fagocitose, liberação de mediadores inflamatórios, citocinas 
e quimiocinas. Já os linfócitos B, que se diferenciam em plasmócitos no 
conjuntivo, e linfócitos T estão envolvidos com a imunidade adquirida, seja 
pela produção de anticorpos ou pela produção de citocinas, respectivamente. 

De forma geral, os tecidos conjuntivos apresentam células envolvidas por 
uma matriz extracelular abundante. Os componentes da matriz incluem fibras 
(colágenas, reticulares e elásticas) e matriz amorfa/substância fundamental 
(proteoglicanos, glicosaminoglicanos e glicoproteínas multiadesivas). De 
acordo com a população de células, organização estrutural e componentes 
da matriz extracelular, o tecido conjuntivo pode exercer diferentes funções 
e receber classificações distintas (Quadro 1). Este capítulo, abordará os 
aspectos estruturais e funcionais dos tecidos conjuntivos mucoso, reticular, 
elástico e propriamente ditos. Os demais tecidos conjuntivos especializados 
serão destacados em outros capítulos deste livro. 
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Quadro 1. Classificação e função dos tecidos conjuntivos. 

Classificação Subtipos Função

Embrionário
Mesênquima

Formação dos demais 
tecidos conjuntivos

Mucoso
Cordão umbilical, 

polpa dentária

Propriamente Dito

Frouxo Preenchimento e nutrição

Denso não modelado
Preenchimento e 

suporte mecânico

Denso modelado
Resistência mecânica e 
inserção entre tecidos

Especializado

Reticular Preenchimento e nutrição

Elástico
Resistência

 à deformação

Adiposo (Capítulo 4)
Armazenamento de energia, 

regulação térmica e
 do metabolismo

Cartilagem (Capítulo 5) Suporte estrutural

Osso (Capítulo 6) Suporte estrutural

Sangue (Capítulo 7)
Transporte de moléculas e 

células

Hematopoese 
(Capítulo 8)

Produção de elementos 
figurados do sangue

Fonte: adaptação de Ross; Pawlina (2016).

3. Variedades de tecido conjuntivo

3.1.  Tecido conjuntivo mucoso
O tecido conjuntivo mucoso possui consistência gelatinosa, pois há uma 

predominância de substância fundamental composta, principalmente, de 
ácido hialurônico. Suas células possuem formato fusiforme, estão afasta-
das umas das outras e sua identificação é difícil em preparações histoló-
gicas coradas pela hematoxilina e eosina. Este tecido é característico do 
cordão umbilical e polpa dentária jovem. No cordão umbilical a substância 
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1.  Características gerais e funções do 
tecido ósseo

O tecido ósseo é um tecido de matriz extracelular calcificada e rígida, 
bastante vascularizado e altamente remodelável, exercendo importantes fun-
ções no corpo humano. O osso protege os órgãos vitais, incluindo o cérebro, 
medula espinhal, pulmões e coração, além de servir como suporte das partes 
moles do corpo. Alguns ossos possuem uma cavidade central que acomoda 
e protege a medula óssea, órgão envolvido na produção de células sanguíne-
as, o que será discutido mais adiante no Capítulo 8. Por estar, muitas vezes, 
preso firmemente aos músculos esqueléticos, o tecido ósseo converte as 
contrações musculares em movimentos úteis, assim como pode aumentar 
a força exercida pelo músculo. Além disso, o tecido ósseo é um reservatório 
de vários minerais do corpo, armazenando fósforo, cerca de 99% do cálcio 
do corpo humano e outros íons. Adicionalmente, na orelha, uma cadeia de 3 
pequenos ossículos (martelo, bigorna e estribo) se articulam para conduzir 
e ampliar as vibrações mecânicas geradas na membrana timpânica para a 
orelha interna, onde são gerados impulsos nervosos que são transmitidos 
ao cérebro através de fibras nervosas aferentes (nervo coclear).

O tecido ósseo é uma variante especializada do tecido conjuntivo constitu-
ída por células (células osteoprogenitoras, osteoblastos, osteócitos e osteo-
clastos) e uma matriz extracelular mineralizada. As células osteoprogenitoras 
estão envolvidas na formação de novos osteoblastos. Os osteoblastos, por 
sua vez, são células que fabricam os componentes orgânicos da matriz 
óssea e participam do processo de mineralização. Os osteócitos são os os-
teoblastos que foram aprisionados em lacunas na matriz óssea. Por último, 
os osteoclastos são células móveis e multinucleadas, atuam na reabsorção 
da matriz óssea, estando envolvidos ativamente na remodelação óssea.

Por ser um tecido mineralizado, a difusão de substâncias pela matriz 
extracelular só pode ser realizada por meio de canalículos. Os canalículos 
são túneis estreitos situados na matriz óssea e capazes de conectar os oste-
ócitos entre si e com as superfícies ósseas. Estes permitem o intercâmbio de 
moléculas e íons entre os osteócitos e os capilares sanguíneos. Membranas 
de tecido conjuntivo revestem a superfície óssea externamente (periósteo) 
e internamente (endósteo).

Sendo um tecido duro, as amostras de tecido ósseo são difíceis de serem 
cortadas no micrótomo. Por isso, técnicas especiais foram desenvolvidas 
para o seu estudo. Aquisição de secções delgadas de tecido ósseo podem 
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ser obtidas por meio do desgaste gradual da peça histológica. O material é 
montado em uma lâmina de vidro e observado em microscópio de luz, quando 
está suficientemente transparente. Nessa técnica, a prioridade é a observa-
ção de detalhes da matriz mineralizada como as lacunas e os canalículos 
(Figura 1A). Para a observação das células e da estrutura orgânica do osso, 
recomenda-se, após a etapa de fixação histológica, a descalcificação da peça 
óssea, imergindo-a em soluções ácidas (ácido fórmico ou ácido nítrico) ou 
quelantes (ácido etilenodiamino tetra-acético conhecido como EDTA). Em 
seguida, o tecido pode ser submetido às demais etapas do processamento 
histológico para inclusão em parafina, microtomia e coloração, comumente 
sendo utilizada a coloração de rotina hematoxilina e eosina (Figura 1B).

Figura 1. (A) Fotomicrografia de tecido ósseo obtido por técnica de desgaste. Esta 
preparação é adequada para caracterização dos canalículos e lacunas. 40X. (B) 
Fotomicrografia de osso obtida após descalcificação e coloração hematoxilina e 
eosina, notar as lacunas, ósteons e matriz orgânica acidófila. 40 X.
Fontes: (A) Tinydevil/ shutterstock.com; e (B) imagem capturada de lâmina cedida 
por Hélio Gomes Souza.

1.1.  Componentes do Tecido Ósseo

1.1.1. Matriz óssea

A matriz óssea é composta por componentes inorgânicos associados à 
matriz orgânica. A parte inorgânica representa 65% do peso da matriz ós-
sea, sendo constituída por cálcio e fósforo, com pequenas quantidades de 
bicarbonato, magnésio, potássio, sódio e citrato. O cálcio e o fósforo estão 
organizados, principalmente, na forma de cristais de hidroxiapatita estrutu-
rados de acordo com a fórmula química Ca10(PO4)6(OH)2.

BA

https://www.shutterstock.com/pt/g/tinydevil
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A matriz óssea também é formada por água (15%) e por uma porção 
orgânica que constitui cerca de 20% do peso do osso, sendo composta por 
fibras colágenas e pequena quantidade de proteoglicanos e glicoproteínas. 
O colágeno do tipo I é o mais abundante, correspondendo a cerca de 85% 
da matriz orgânica do osso. A presença de fibras colágenas do tipo I de-
termina que a matriz óssea seja acidófila, corando-se de vermelho ou rosa 
quando utilizado processamento histológico de rotina com a coloração de 
hematoxilina e eosina (Figura 1B). Outros tipos de colágenos podem ser ob-
servados como as variantes III e V, porém em pequenas quantidades. Muitas 
glicoproteínas multiadesivas estão presentes na matriz óssea. Algumas 
parecem ser específicas do osso e estão envolvidas na mineralização de 
sua matriz como as fosfoproteínas, osteocalcinas, osteopontinas, sialo-
proteínas ósseas e osteonectinas. Podem, ainda, ser encontradas algumas 
proteoglicanos, glicosaminoglicanos (ácido hialurônico, queratam sulfato 
e condroitim sulfato), lipídios e fatores de crescimento, como o grupo das 
proteínas morfogenéticas ósseas.

As propriedades típicas do osso, como dureza e resistência, são pro-
porcionadas pela associação dos cristais de hidroxiapatita com as fibras 
colágenas do tipo I. A remoção do cálcio (descalcificação) transforma o 
osso em uma estrutura flexível, ainda que a sua forma original seja mantida 
e a destruição dos componentes orgânicos, compostos principalmente por 
colágeno, resulta em um osso frágil que se fratura facilmente. 

1.1.2. Células do tecido ósseo

1.1.2.1. Células osteoprogenitoras

As células osteoprogenitoras (Figura 2) estão situadas no endósteo e 
na camada celular interna do periósteo. Formadas a partir do mesênquima 
embrionário, essas células são passíveis de autorrenovação e proliferação, 
tendo a capacidade de se diferenciar em osteoblastos. Apresentam-se co-
mo células fusiformes, núcleo oval e pouco corado, citoplasma escasso e 
fracamente corado, retículo endoplasmático granuloso escasso, aparelho de 
Golgi pouco desenvolvido, mas com abundantes ribossomos livres.

1.1.2.2. Osteoblastos 

Os osteoblastos (Figura 2) são responsáveis pela síntese dos componen-
tes orgânicos da matriz óssea, incluindo o colágeno do tipo I, as glicoproteínas 
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e os proteoglicanos, e pela sua subsequente mineralização. Adicionalmente, 
produzem fatores que regulam a formação e diferenciação dos osteoclastos. 
Organizam-se sobre as superfícies ósseas, formando uma camada única 
de células basófilas de aspecto cúbico ou colunar (Figura 3). Estas células 
apresentam um retículo endoplasmático granuloso abundante, aparelho de 
Golgi bem desenvolvido e muitas vesículas de secreção. Quando inativos, 
os osteoblastos tornam-se achatados e menos basófilos, sendo chamados 
de células de revestimento ósseo, podendo se tornar ativas novamente nas 
situações em que houver necessidade de nova formação óssea.

Durante a sua atividade secretória, os osteoblastos podem ser aprisio-
nados pela matriz recém-sintetizada, sendo chamados de osteócitos. O 
espaço ocupado na matriz pelos osteócitos é denominado de lacuna. Os 
osteoblastos e os osteócitos estão sempre separados da matriz óssea por 
uma delgada camada de matriz não calcificada denominada de osteóide.

Figura 2. Ilustração esquemática representando a morfologia e função das células 
osteoprogenitoras, osteoblastos, osteócitos e osteoclastos.
Fonte: VetorMine/ shutterstock.com.
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1. Origem
O sangue consiste em um tecido conjuntivo especializado, em estado 

físico líquido, com um volume médio de 5 litros, transportado e distribuído 
às demais partes do corpo, através do sistema cardiovascular. Durante a em-
briogênese, a produção do sangue inicia-se na quarta semana do desenvolvi-
mento, em seguida à formação e funcionamento do sistema cardiovascular 
e batimento cardíaco que ocorre entre o 22o e 23o dia, após a fecundação. 
Originado a partir do mesoderma esplâncnico, para-axial e lateral, além das 
células da crista neural, a formação do sistema cardiovascular envolve fusões 
e desenvolvimentos de estruturas embrionárias que dão origem aos cordões 
angioblásticos do mesoderma cardiogênico que se canalizam para a forma-
ção dos tubos cardíacos e sua posterior fusão, para constituição do coração 
tubular primitivo. O sangue é um tecido que circula compartimentalizado 
no sistema cardiovascular e a origem de cada um dos seus componentes 
celulares será abordada no Capítulo 8.

2. Características gerais e funções do 
tecido sanguíneo

A constituição sanguínea é formada por uma região fluídica deno-
minada plasma sanguíneo e uma fase celular, convencionalmente, cha-
mada de elementos figurados. Nestes, encontram-se distribuídos sem 
um padrão de organização, células de coloração avermelhada também 
conhecidas como eritrócitos, hemácias ou glóbulos vermelhos e um con-
junto de células denominadas glóbulos brancos ou leucócitos, distintas 
quanto à morfologia, funções e constituições estruturais. Ainda presente 
entre os elementos figurados do sangue estão as plaquetas, as quais 
são pequenos corpúsculos anucleados, derivados do desprendimento 
de um tipo celular presente na medula hematógena, o megacariócito. O 
detalhamento destes grupos celulares será descrito mais adiante neste 
capítulo. É possível caracterizar tais elementos sanguíneos, quando o 
sangue periférico é obtido por punção venosa, associado ao uso de tubos 
contendo anticoagulantes. Após sua centrifugação, 3 fases se formam 
e são elas: precipitado vermelho, correspondente às hemácias, sobrena-
dante translúcido, caracterizando o plasma, e fase intermediária branca, 
equivalente aos glóbulos brancos (Figura 1).
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Figura 1. Ilustração esquemática demonstrando sangue periférico em tubo com 
anticoagulante, após centrifugação, onde é possível visualizar as 3 fases. Sobrenadante 
translúcido correspondente ao plasma sanguíneo (55%). O precipitado, em vermelho, 
equivale aos eritrócitos que compõem cerca de 41% dos constituintes do sangue. Ao 
centro, notar em branco, o que seriam os glóbulos brancos e plaquetas, equivalendo a 
4% do tecido sanguíneo. 
Fonte: adaptação de Designua/ shutterstock.com.

O tecido sanguíneo possui funções mais generalizadas, quanto à sua 
distribuição no organismo e outras mais complexas e individualizadas, 
quando se trata, especificamente, de cada órgão ou sistema do organismo 
humano. De modo geral, o sangue é responsável pela distribuição de gases, 
principalmente conduzindo oxigênio (O2) e retirando gás carbônico (CO2) 
dos tecidos, através da hemoglobina presente nos eritrócitos. O sangue 
também está envolvido na produção de respostas imunológicas contra 
distúrbios ou injúrias causadas por agentes biológicos, mecânicos, físicos 
e/ou químicos ao corpo, a partir da ativação e proliferação de células de 
defesa (glóbulos brancos/leucócitos). O tecido sanguíneo ainda atua na 
fisiologia do reparo tecidual (cicatrização ou regeneração) e na agregação 
plaquetária, em caso de lesões. Adicionalmente, este tecido conjuntivo 
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especializado transporta água e componentes bioquímicos originados 
dos processamentos do sistema digestivo, sistema urinário e sistema res-
piratório entre as células do corpo, promovendo a comunicação celular a 
partir da distribuição de citocinas e hormônios, assim como promovendo o 
equilíbrio ácido-base dos tecidos. Além das funções gerais mencionadas, o 
tecido sanguíneo pode desenvolver atribuições seletivas ao funcionamento 
de determinados órgãos e sistemas, como: 

•  Sistema respiratório: a diferença de pressão entre a circulação san-
guínea dos capilares (45 mmHg) e a pressão interna dos alvéolos (40 
mmHg), infere na capacidade da hematose, que consiste na troca 
gasosa que conferirá a respiração.

•  Sistema digestório: uma circulação de sangue venoso ocorre de forma 
singular, transportando componentes produzidos do processamento 
digestivo no estômago e no duodeno do intestino delgado para 
o fígado, a fim de que sejam realizadas as etapas metabólicas. 
Tal transporte ocorre a partir de uma veia específica, nesta região, 
denominada veia porta. 

•  Sistema urinário: todo sangue sofre etapas de filtração, a partir das 
microestruturas renais, a fim de que sejam eliminadas as toxinas e 
reabsorvidos os íons e moléculas a serem utilizados pelo organismo.

•  Sistema circulatório: a intensidade da pressão sanguínea está direta-
mente associada com a homeostase ante a fisiologia dos órgãos, pois 
a diminuição ou interrupção parcial do transporte do sangue tende a 
comprometer o provimento para a viabilidade celular, gerando perdas 
funcionais e, consequente, evolução para morte do tecido. Sob outro 
ponto de vista, o aumento da pressão do sangue acarreta intensifica-
ção no funcionamento dos órgãos, podendo gerar estresse celular e 
graus diferenciados de incapacitações para o desenvolvimento fun-
cional. Assim, o sangue torna-se o tecido responsável pelo controle 
da manutenção de todas as células do corpo, assumindo grande parte 
da imprescindível função homeostática no organismo. 

•  Sistema Reprodutor: evidencia-se também o papel da circulação 
sanguínea no sistema reprodutor, pois espermatócitos e ovócitos 
primários, respectivamente compondo testículos e ovários, serão 
transformados em gametas, a partir da regulação dos hormônios 
folículo-estimulante (FSH) e/ou luteinizante (LH) provenientes da 
hipófise, também conhecida como glândula pituitária, localizada na 
base do encéfalo.
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Apresentação 

O tecido nervoso é constituído por um conjunto de células especia-
lizadas que interagem entre si e estão posicionalmente organizadas, 
formando estruturas e órgãos do sistema nervoso. Suas células são os 
neurônios e as células da glia, ou células neurogliais. Os neurônios são as 
unidades morfofuncionais do sistema nervoso, que recebem e integram 
informações, gerando um impulso nervoso, acarretando uma mudança 
de comportamento da célula receptora. As células da glia são células 
de sustentação que auxiliam e dão suporte estrutural e metabólico pa-
ra o funcionamento dos neurônios. O tecido nervoso executa funções 
complexas no organismo animal atuando na percepção e recebimento 
de informações internas e externas, fazendo o processamento destas 
e gerando respostas. Deste modo, o tecido nervoso atua no controle e 
integração dos demais tecidos e órgãos dos diversos sistemas que com-
põem o corpo. As células do tecido nervoso estão presentes em todo o 
organismo e encontram-se anatomicamente organizadas, conjuntamente 
com outros elementos teciduais, constituindo o sistema nervoso central 
(SNC) e o sistema nervoso periférico (SNP) (Figura 1). Funcionalmente, 
o sistema nervoso é dividido em sistema nervoso somático (SNS) e 
sistema nervoso autônomo (SNA). O SNA, por sua vez, se subdivide em 
divisões simpática, parassimpática (Figura 2) e entérica, sendo esta úl-
tima exclusiva do canal alimentar e com funcionamento independe das 
duas outras divisões anteriormente citadas. 

A especialização tecidual do sistema nervoso responde pela sua identidade 
funcional regional, entretanto, observa-se uma notória integração e coordena-
ção de todas as partes desse sistema, que na espécie humana está associado 
a atividades complexas como a vida afetiva e a atividade intelectual.
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Figura 1. Ilustração esquemática da divisão anatômica do sistema nervoso, 
evidenciando a porção central (SNC) e a porção periférica (SNP). 
Fonte: adaptação de Vetor stock/ shutterstock.com.

1. Origem embrionária

O tecido nervoso tem origem a partir do ectoderma, o folheto mais externo 
do embrião em desenvolvimento. Em resposta a fatores indutores do me-
soderma, as células do ectoderma se diferenciam e este tecido passa a ser 
chamado de neuroectoderma. Esse processo tem início na terceira semana 
do desenvolvimento embrionário. Ainda sob a ação de fatores de diferencia-
ção e indução, o neuroectoderma, em resposta a notocorda, sofre proliferação 
celular e um espessamento a partir do alongamento das suas células dando 
origem à placa neural. As células epiteliais espessadas da placa neural con-
tinuam a se proliferar, tornam-se prismáticas e esse processo progressivo 
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Figura 2. Diagrama esquemático simplificado demonstrando a divisão funcional 
autônoma do sistema nervoso em sistema nervoso simpático e parassimpático.
Fonte: adaptação de Vasilisa Tsoy/ shutterstock.com.
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1. Origem embrionária
Os diferentes tipos de tecidos musculares, com uma exceção mencio-

nada mais adiante, originam-se do mesoderma. Este folheto embrionário 
contribui para a formação do mesênquima, o qual é constituído por matriz 
extracelular associada a células diferenciáveis em diversos tipos celulares, 
incluindo os mioblastos, precursores das células musculares. Os mioblas-
tos formam-se a partir da retração dos diversos prolongamentos de células 
mesenquimais indiferenciadas. Subsequentemente, ocorre o alongamento 
destas células, com produção expressiva de proteínas filamentosas que 
se acumulam no citoplasma, conferindo a possibilidade de contração. Os 
mioblastos progridem no amadurecimento morfofuncional, podendo: fusio-
nar-se para formar células musculares esqueléticas ou estriadas viscerais 
com núcleos periféricos e proteínas filamentosas sarcoméricas; ou perma-
necer individualizados, diferenciando-se em células musculares cardíacas 
ramificadas com um núcleo central e proteínas filamentosas sarcoméricas 
ou em células musculares lisas fusiformes também mononucleadas, exi-
bindo proteínas filamentosas não sarcoméricas. A origem embrionária 
dos músculos lisos da íris ocular é uma exceção da origem embrionária 
do tecido muscular, uma vez que os referidos músculos são derivados do 
neuroectoderma. Neste caso, forma-se um ectomesênquima que também 
é palco da diferenciação de mioblastos precursores de células muscula-
res lisas. No desenvolvimento dos músculos em geral, a diferenciação de 
células musculares é concomitante e consonante com a diferenciação de 
elementos celulares e extracelulares do tecido conjuntivo propriamente 
dito (frouxo ou denso) que faz parte dos referidos músculos. 

2. Características gerais e classificação do 
tecido muscular

O tecido muscular é formado por células alongadas contráteis associadas 
aos movimentos voluntários e involuntários de diversos órgãos humanos. A 
capacidade de contração das células musculares decorre da riqueza de seu 
citoplasma em filamentos proteicos que se sobrepõem quase totalmente 
ao interagirem na presença de íons cálcio e ATP. Uma vez que os referidos 
filamentos estão conectados a proteínas da membrana plasmática por meio 
de proteínas acessórias, ocorre a máxima aproximação das extremidades 
das células musculares ao estarem totalmente contraídas. Nestas células, 
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também chamadas fibras por serem bastante alongadas, membrana plas-
mática, citoplasma e retículo endoplasmático liso são, respectivamente, 
designados como sarcolema, sarcoplasma e retículo sarcoplasmático.

A classificação dos tecidos musculares baseia-se essencialmente na 
presença ou ausência de sarcômeros, unidades contráteis perceptíveis aos 
microscópios de luz e eletrônico de transmissão em razão da sobreposição 
parcial ou quase total de filamentos proteicos delgados e espessos perma-
nentemente estirados, gerando uma estriação transversal característica. 
Assim, os músculos estriados apresentam, no sarcoplasma de suas fibras 
musculares, miofibrilas formadas por feixes de miofilamentos delgados (de 
actina) e espessos (de miosina) permanentemente estirados, quase totalmen-
te sobrepostos na contração e parcialmente sobrepostos no repouso. Neste 
ponto, é importante destacar que na contração não ocorre uma diminuição 
do comprimento dos miofilamentos delgados e espessos, e sim uma quase 
total sobreposição destes miofilamentos com diminuição do tamanho dos 
sarcômeros. No músculo liso, os filamentos de actina formam uma trama 
tridimensional irregular, estando orientados nas mais variadas direções ao 
serem inseridos nos corpos densos, amplamente distribuídos em diversos 
pontos da sarcolema e do sarcoplasma. Além disso, as moléculas de mio-
sina das fibras musculares lisas são enrodilhadas no repouso e estiram-se 
somente após serem fosforiladas imediatamente antes da contração. Por 
estas razões, as fibras musculares lisas não exibem sarcômeros e, portanto, 
não mostram estriações transversais ao serem examinadas aos microscó-
pios de luz e eletrônico de transmissão.

Distinguem-se três subtipos de tecidos musculares estriados: o esquelé-
tico, que se insere nos ossos e movimenta os globos oculares e esqueletos 
axial e apendicular, além de manter a postura corporal; o visceral, com mor-
fologia microscópica idêntica à do músculo esquelético, porém não inserido 
em ossos, sendo observado em língua, faringe, parte superior do esôfago e 
porção lombar do diafragma, e relacionado a fala, deglutição e respiração; 
e cardíaco, responsável pelos aproximados 100 mil batimentos cardíacos 
diários, fazendo parte da parede do coração e presente em pequeno seg-
mento da parede das veias pulmonares. O músculo liso é observado em 
vísceras (como paredes do estômago e dos intestinos), vasos sanguíneos, 
pele (músculo eretor do pelo) e olhos (músculos ciliar, dilatador e constritor 
da pupila). A Figura 1 exibe didaticamente desenhos esquemáticos repre-
sentativos dos tipos musculares e algumas de suas localizações. 
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O presente capítulo apresenta as características morfológicas estruturais 
(vistas ao microscópio de luz) e ultraestruturais (vistas aos microscópios 
eletrônicos) de tecidos musculares estriados esquelético e visceral, estriado 
cardíaco e liso, fazendo também referências pertinentes aos seus mecanis-
mos de contração e de renovação e reparo.

Figura 1. Ilustrações esquemáticas representativas dos tipos musculares e algumas 
de suas localizações. 
Fonte: adaptação de Andrea Danti e BlueRingMedia/ shutterstock.com.

3. Tecidos musculares estriados esquelético 
e visceral

O músculo estriado esquelético é responsável por movimentos corporais, 
em sua maioria, facilmente perceptíveis. Caminhar e escrever, por exemplo, 
são ações que envolvem contrações voluntárias e descontínuas de músculo 
estriado esquelético. Estando diretamente associado a ossos por meio de 
tendões e aponeuroses, este tipo muscular promove movimentos precisos 
de globos oculares e esqueletos axial (crânio, vértebras cervicais, costelas, 
esterno, vértebras lombares, sacro) e apendicular (ossos dos membros su-
periores e inferiores e de seus cíngulos). Músculos presentes em língua, 
faringe, porção superior do esôfago e parte lombar do diafragma, restritos 
a tecidos moles e importantes para fala, deglutição e respiração, que apre-
sentam estrutura e ultraestrutura idênticas àquelas observadas no músculo 
estriado esquelético, são classificados como músculos estriados viscerais.
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