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EPITÉLIOS DE REVESTIMENTO 

 

1- PARTICULARIDADES DO TECIDO EPITELIAL 
 

1.1- Membrana basal 

 

1.2- Especializações da membrana celular  

            - Cílios  

            - Esterocílios 

            - Microvilosidades 

 

2- CLASSIFICAÇÃO DOS EPITÉLIOS 
 

2.1- Quanto ao número de camadas - Epitélio simples 

                                                                Epitélio pseudoestratificado 

                                                                Epitélio estratificado 

                                                         

2.2- Quanto à forma das células - Epitélio pavimentoso 

                                                          Epitélio cúbico 

                                                          Epitélio colunar, cilíndrico 
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MEMBRANA BASAL 

   

Rim (PAS 400x) – Na periferia dos tubos, que estão maioritariamente em corte transversal, há 
uma linha rosa (setas) que corresponde à membrana basal; para a evidenciar foi feita uma 

coloração pelo método PAS. 
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CÍLIOS 

Traqueia (HE 1000x)- No pólo apical das células do epitélio de revestimento (1) 

existem múltiplos prolongamentos móveis denominados cílios (setas); a lâmina 

própria situa-se imediatamente abaixo do epitélio (2). 
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ESTEREOCÍLIOS 

 

Epidídimo (HE 400x) – No pólo apical das células do epitélio de revestimento (1) existem 

numerosos prolongamentos imóveis, denominados estereocílios (setas). 
       

 

1 
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MICROVILOSIDADES 

Intestino delgado (PAS 400x) -No pólo apical das células do epitélio de revestimento (1) 

estão as microvilosidades (rosa forte) que constituem a bordadura em escova (setas); 

lâmina própria (2). 
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EPITÉLIO SIMPLES PAVIMENTOSO 

 

Mesotélio (Nitrato de prata 200x) - O revestimento da cavidade peritoneal foi retirado e 

estendido sobre uma lâmina, permitindo uma visão superficial do epitélio simples 

pavimentoso; a coloração pela prata permite visualizar os limites celulares, irregulares; reparar 

na forma das células que parecem “mosaicos”. 
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EPITÉLIO SIMPLES PAVIMENTOSO 

Intestino (HE 400x) – O intestino está revestido exteriormente por uma serosa (seta); 

é constituída por um epitélio simples pavimentoso (mesotélio); as células são muito 

achatadas e o núcleo também é achatado. 

 
 

 ( 
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EPITÉLIO SIMPLES CÚBICO 

 

Rim – Os tubos renais estão revestidos por um epitélio constituído por uma só camada de células 

com forma quadrada e o núcleo redondo e central- Epitélio simples cúbico (setas). 

 

200x 400x 
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EPITÉLIO SIMPLES CÚBICO 

 
Rim – Os tubos renais estão em corte transversal em que se pode ver que estão  

revestidos por um epitélio simples cúbico. 
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EPITÉLIO SIMPLES COLUNAR 

 

Células epiteliais colunares dissociadas (HE 200x) - As células apresentam-se 
isoladas ou em pequenos grupos; a altura predomina sobre a largura;  

o núcleo encontra-se situado no pólo basal da célula.   
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EPITÉLIO SIMPLES COLUNAR 

 

Estômago (HE 200x, esq.) – O epitélio tem uma só camada de células cuja dimensão 
predominante é a altura, o núcleo está situado junto do pólo basal da célula –Epitélio 

 simples colunar (seta); lâmina própria (1). 

 

1 
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1 
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EPITÉLIO PSEUDOESTRATIFICADO 

COLUNAR CILIADO 

Traqueia (HE 400x)- Epitélio cujas células se dispõem numa só camada; os núcleos 

dispõem-se a alturas diferentes; no pólo apical das células há numerosos cílios (seta)- é 

um epitélio pseudoestratificado colunar ciliado 

Lâmina própria 
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EPITÉLIO PSEUDOESTRATIFICADO COLUNAR 

CILIADO 

Brônquio (HE 400x)- As células epiteliais dispõem-se numa só camada (1), os núcleos 

situam-se a várias alturas; no pólo apical das células há numerosos cílios- é um epitélio 

pseudoestratificado colunar ciliado; lâmina própria (2). 
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EPITÉLIO DE TRANSIÇÃO 

Bexiga (HE 200x esq.; 400x dir.) – O epitélio aparenta várias camadas, mas todas estão ligadas à 
lâmina basal; as células basais são cúbicas (1), as intermédias são poligonais e as superficiais (2) 

têm forma arredondada- Epitélio de transição. 

2 

1 

Lâmina própria 
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EPITÉLIO DE TRANSIÇÃO 

 

Bexiga (HE;400x) – O epitélio aparenta várias camadas, mas todas estão ligadas à lâmina basal; 
as células superficiais  têm forma arredondada- Epitélio de transição. 
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EPITÉLIO ESTRATIFICADO PAVIMENTOSO 

 

Células epiteliais da bochecha (HE 200x) – A bochecha é revestida internamente por epitélio 

estratificado pavimentoso; as células correspondentes à camada superficial apresentam-se de 

forma arredondada ou poliédrica com citoplasma muito abundante e o núcleo de pequenas 

dimensões. 
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EPITÉLIO ESTRATIFICADO PAVIMENTOSO 

 

Amígdala (HE 400x) – O epitélio tem várias camadas- epitélio estratificado pavimentoso não 
queratinizado; a forma das células varia desde a camada mais profunda (1) até à camada 

superficial (2); as células mais superficiais têm núcleo. 
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EPITÉLIO ESTRATIFICADO PAVIMENTOSO 

 

Face interna do lábio (HE 200x) – O epitélio é constituído por várias camadas; as células vão 

alterando a sua forma desde a camada mais profunda, a camada basal (1) até à mais superficial 

(2)- Epitélio estratificado pavimentoso não queratinizado. 

1 
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EPITÉLIO ESTRATIFICADO PAVIMENTOSO 

 

Pele (HE 200x) – Epitélio com várias camadas de células que têm forma variável desde a 
profundidade até à superfície; as células superficiais não têm núcleo e são muito ricas em 

queratina que se dispõe sob a forma de lâminas- Epitélio estratificado pavimentoso 
queratinizado. 

Queratina 
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EPITÉLIO ESTRATIFICADO PAVIMENTOSO 

 

 
Pele (HE 400x) –  O epitélio tem vária camadas e na parte superficial acumulam-se 
lâminas de queratina (seta)-  epitélio estratificado pavimentoso queratinizado. 
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EPITÉLIO ESTRATIFICADO CÚBICO 

 

 

Ducto salivar (HE) – Os ductos excretores das glândulas salivares são revestidos por 
um epitélio cujas células têm forma cúbica e dispõem-se em duas ou três camadas- 

Epitélio estratificado cúbico; lumen do ducto (seta). 

100x 400x 
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EPITÉLIOS GLANDULARES 

 

CLASSIFICAÇÃO DAS GLÂNDULAS 

 
• Quanto à presença de ductos excretores- Glândulas exócrinas 

                                                                             Glândulas endócrinas 

 

• Quanto ao número de células- Glândula unicelular- cél. caliciformes 

                                                          Glândulas pluricelulares 

 

• Quanto ao tipo de secreção- Glândulas mucosas  

                                                       Glândulas serosas 

                                                       Glândulas produtoras de lípidos 

 

• Quanto à forma da porção secretora- Glândulas tubulares 

                                                                    Glândulas acinosas ou alveolares 

 

• Quanto à ramificação do ducto excretor- Glândulas simples 

                                                                            Glândulas compostas 
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GLÂNDULA EXÓCRINA 

Traqueia (HE 100x)– Presença de glândulas exócrinas na submucosa; porção secretora (1); 
ducto excretor (2) epitélio de revestimento (3). 
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GLÂNDULA ENDÓCRINA 

 

Tiróide (HE 100x)- Não existem ductos excretores, por isso é uma glândula 

endócrina; a secreção passa directamente para o sangue e por isso os capilares 

são muito abundantes (1) entre as várias porções secretoras (2) 

2 

2 
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GLÂNDULAS MUCOSAS 

 

Glândulas salivares linguais (HE 100x esq.; 200x dir.) – Estão presentes vários grupos de 

glândulas mucosas; o citoplasma é claro e o núcleo está situado no pólo basal das 

células; pormenor na figura da direita. 
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GLÂNDULAS MUCOSAS 

 

Glândulas salivares linguais (HE e PAS 100x)- As glândulas mucosas coram mal 

pela HE, mas são PAS+, por isso coram de rosa forte. 

PAS HE 
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GLÂNDULAS SEROSAS 

 

Pâncreas (HE 1000x) – A porção glandular tem a forma arredondada- ácino; as células têm 
uma forma piramidal; a região basal (1) é basófila e a porção apical (2) é mais acidófila, sendo 

possível identificar os grânulos de zimogénio- glândula serosa. 
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GLÂNDULAS PRODUTORAS  

DE LÍPIDOS 

 

Glândula sebácea (HE 400x)– Glândula produtora de lípidos; as células têm o 

citoplasma com aspecto vacuolizado devido à acumulação de lípidos. 
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CÉLULAS CALICIFORMES 

 

Traqueia (HE 1000x)– Entre as células epiteliais de revestimento observa-se uma célula 
glandular isolada (seta)- é uma célula caliciforme; produz muco e por isso apresenta o 

citoplasma claro. 
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CÉLULAS CALICIFORMES 

 

Traqueia (HE 200x)– Entre as células epiteliais de revestimento observam-se numerosas células 
caliciformes; são células que produzem muco e por isso apresentam o citoplasma claro; a sua 

forma é parecida à de um cálice. 

http://www.ulusofona.pt/


CÉLULAS CALICIFORMES 

 

Intestino delgado (HE 400x) – O intestino está revestido por um epitélio simples colunar; entre 
as células epiteliais do revestimento (1) há numerosas células caliciformes (2); 

na figura da direita estão coradas pelo PAS (setas). 

1 

2 
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GLÂNDULAS TUBULARES SIMPLES 

 

Cólon (HE 200x) – Glândulas tubulares simples constituídas maioritariamente por células 

mucosas, o ducto abre-se na superfície da mucosa intestinal (setas) e confunde-se com a porção 

secretora; em corte transversal (cabeça de seta). 

http://www.ulusofona.pt/


GLÂNDULAS TUBULARES SIMPLES 

 

 

Útero (HE 400x)– Glândulas tubulares simples– corte longitudinal (1); corte transversal (2) 

 

1 
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GLÂNDULAS TUBULARES SIMPLES 

RAMIFICADAS 

 

Estômago de mamífero (HE 100x) – Na mucosa existem glândulas tubulares simples 
ramificadas; cada glândula consiste em várias porções secretoras tubulares (1) que convergem 

para um único ducto que se abre na superfície da mucosa (seta). 

1 
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GLÂNDULAS TUBULARES SIMPLES 

 ENOVELADAS 

 

Glândulas sudoríparas (HE 100x)– São glândulas tubulares simples enoveladas; cada uma é 
constituída por um único tubo do qual são observados vários cortes (1); o seu revestimento é 

constituído por células epiteliais cúbicas. 

1 

1 
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GLÂNDULAS ACINOSAS SIMPLES 

 

Traqueia de ave (HE 400x) – Glândulas acinosas simples; têm forma arredondada e abrem-se 

na superfície do epitélio de revestimento da traqueia (1), através dum curto ducto (2)  

2 

1 

http://www.ulusofona.pt/


GLÂNDULAS ACINOSAS SIMPLES RAMIFICADAS  

 

Glândulas sebáceas (HE 100x)– São glândulas acinosas simples ramificadas cujo ducto 

drena para o folículo piloso (seta). 
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GLÂNDULAS TUBULARES COMPOSTAS  

 

Duodeno (HE 100x)– Presença de glândulas na parede do duodeno que são glândulas mucosas; 

correspondem a uma glândula tubular composta; não são visíveis os ductos excretores. 
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GLÂNDULAS ACINOSAS COMPOSTAS  

 

Pâncreas (HE 100x)– É uma glândula acinosa composta; é constituída por múltiplos ácinos 

serosos; os ductos excretores são revestidos por epitélio simples cúbico (setas). 
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GLÂNDULAS TÚBULO-ACINOSAS COMPOSTAS 

MISTAS 

 

Glândulas salivares (HE 100x)– É uma glândula tubulo-acinosa composta; as células 
mucosas, de citoplasma claro e núcleo na parte basal, formam geralmente o componente tubular 

(1) e as células serosas dispõem-se na base das células mucosas (2). 

1 
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TECIDO CONJUNTIVO 

     

 1) CONSTITUIÇÃO 
 

1. Células 
 Células mesenquimatosas 

 Fibroblastos 

 Fibrócitos 

 Células adiposas 

 Mastócitos 

 Macrófagos 

 Plasmócitos 

 

2. Matriz extracelular 
       2.1- Fibras 

 Fibras de colagénio 

 Fibras elásticas 

 Fibras de reticulina 

       2.2- Substância fundamental 

       2.3- Fluido extracelular 
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CÉLULAS MESENQUIMATOSAS 

 

Embrião (HE 400x) – As células mesenquimatosas possuem uma forma irregular ou 

fusiforme, com delicadas expansões citoplasmáticas. 
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FIBROBLASTOS 

 

Fibroblastos (HE 400x) – Os fibroblastos são células activas, de aspecto fusiforme 

com um citoplasma abundante e com numerosas expansões; o núcleo é ovóide e 

basófilo; observar um fibroblasto em mitose (seta). 
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FIBRÓCITOS 

 

Fibrócitos (HE 400x) – São células fusiformes, com limites citoplasmáticos pouco nítidos e 
núcleo de forma alongada e basófilo (1); entre os fibrócitos observam-se feixes de fibras de 

colagénio acidófilas (2).  

2 
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CÉLULAS ADIPOSAS 

 

Adipócitos – São células cujo citoplasma se apresenta opticamente vazio e ocupado por um 
grande vacúolo; o núcleo quando visível (seta), apresenta-se deslocado para a periferia; 

em pormenor na imagem da direita. 

400x 

100x 
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CÉLULAS ADIPOSAS 

 

Adipócitos (HE 100x)- Esta preparação foi realizada com material fixado pelo tetróxido de 

ósmio, este é reduzido pelos lípidos e precipita sob a forma de ósmio metálico, de cor negra. 
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MASTÓCITO 

 

Mastócito (Esfregaço - Giemsa 1000x)- Os mastócitos são células redondas, cujo 

citoplasma está preenchido por granulações de cor arroxeada que mascaram o núcleo.   
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MASTÓCITO 

 

 

Mastócito (HE 1000x)- Os mastócitos são células redondas, cujo citoplasma está 
preenchido por granulações de cor arroxeada que, por vezes mascaram o núcleo.   
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MASTÓCITOS 

 

 

Mastocitoma (Azul de toluidina 1000x)- As granulações citoplasmáticas dos mastócitos coram 

metacromaticamente com o azul de toluidina, isto é, coram de púrpura enquanto que as restantes 

células estão coradas de azul.  
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MACRÓFAGOS 

Macrófagos (HE; 400x)- São células globosas com núcleo excêntrico e citoplasma abundante, 

geralmente de aspecto vacuolado; alguns têm partículas fagocitadas, de cor acastanhada, no seu 

citoplasma. 
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MACRÓFAGOS 

 

Macrófagos (HE 100x)- São células redondas, globosas, de núcleo redondo e excêntrico; nesta 

preparação o citoplasma encontra-se preenchido por um pigmento de cor acastanhada (setas). 
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MACRÓFAGOS 

Macrófagos multinucleados (HE 100x)- Formam-se pela união de vários macrófagos; 

os núcleos dispõem-se geralmente na periferia 
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PLASMÓCITOS 

 

Plasmócitos (HE 1000x) – São células ovóides com núcleo redondo que ocupa uma posição 

excêntrica na célula; junto do núcleo existe uma zona mais clara correspondente ao aparelho de 

Golgi. 
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OUTRAS CÉLULAS 

 

Linfócitos (HE 400x)- Células com forma 
redonda, ctoplasma reduzido. 

Eosinófilos (HE; 1000x)- O citoplasma possui 
numerosas granulações de cor avermelhada; o 

núcleo é bilobado. 
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 FIBRAS DE COLAGÉNIO 

 

Fibras de colagénio (van Gieson; 100x esq; 400x dir.)-  As fibras de colagénio dispõem-se 

em feixes e têm um aspecto ondulado; estão coradas de vermelho.  
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FIBRAS DE COLAGÉNIO 

 

Fibras de colagénio (Tricrómico de Masson 100x)-  As fibras de colagénio estão dispostas em 

feixes e têm aspecto ondulado; estão coradas de azul.  
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FIBRAS ELÁSTICAS 

Fibras elásticas (HE;400x)- Estão presentes na parede da artéria elástica; têm um aspecto  

ondulado e coram de rosa brilhante; na imagem da direita estão coradas de negro 

pelo método de Verhoeff (100x). 
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FIBRAS ELÁSTICAS 

 

 

Fibras elásticas (Verhoeff 100x)- Estão presentes na parede da artéria elástica; têm um aspecto  

ondulado; estão coradas de negro. 
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FIBRAS RETICULARES 

 

Fibras de reticulina (Impregnação pela prata 400x)- As fibras de reticulina ficam coradas de 
negro pelos sais de prata; são muitos finas e de aspecto ondulado;estão a envolver as células 

hepáticas. 
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TECIDO CONJUNTIVO  
      

2) TIPOS DE TECIDO CONJUNTIVO 

 

2.1- Tecido conjuntivo propriamente dito: 

– Tecido conjuntivo laxo                           

– Tecido conjuntivo denso  

2.2- Tecido adiposo:  

– Tecido adiposo unilocular 

– Tecido adiposo multilocular 

2.3- Tecido mucoso 

2.4- Tecido reticular 

2.5- Tecido elástico  
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TECIDO CONJUNTIVO LAXO  

 

Útero (HE 400x)- O tecido conjuntivo laxo apresenta células e matriz extracelular (1) em 
proporções idênticas; estão presentes vários vasos sanguíneos (2). 
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TECIDO CONJUNTIVO LAXO 

 

Traqueia (HE 400x) – O tecido conjuntivo laxo constitui a lâmina própria; epitélio de 
revestimento (1); vaso sanguíneo (2); fibroblastos (seta). 
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TECIDO CONJUNTIVO DENSO 

 
Derme (HE 100x) - Tecido conjuntivo denso não modelado é constituído predominantemente  

por feixes de fibras de colagénio, coradas de rosa (1) sem orientação definida; vêem-se  
alguns núcleos de fibroblastos (seta); em pormenor à direita. 

 

1 

400x 
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TECIDO CONJUNTIVO DENSO 

 

Gânglio linfático (HE 100x esq.; van Gieson dir.) – A cápsula do órgão é constituída por tecido 
conjuntivo denso não modelado (seta) constituído predominantemente por fibras de colagénio. 

Na figura da direita está corada de vermelho. 
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TECIDO CONJUNTIVO DENSO 

 

Tendão (HE 100x) – É constituído por tecido conjuntivo denso modelado; as fibras 

de colagénio dispõem-se paralelamente e entre elas são visíveis os núcleos dos 

fibroblastos. 
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TECIDO CONJUNTIVO DENSO 

 

Tendão (HE 400x) – É constituído por tecido conjuntivo denso modelado; os feixes 

de fibras de colagénio estão dispostos paralelamente; núcleos de fibroblastos (seta). 
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TECIDO ADIPOSO 

 

Tecido adiposo unilocular (HE 100x)- É constituído por células adiposas cujo citoplasma 
apresenta um só vacúolo; o núcleo está na periferia da célula; estão presentes vasos 

sanguíneos (seta). 
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TECIDO ADIPOSO 

 

Tecido adiposo multilocular (HE 400x)- O citoplasma apresenta vários vacúolos e o 

núcleo está na parte central das células. 
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TECIDO MUCOSO 

 

Cordão umbilical (HE 100x)- É constituído por tecido mucoso; as células são pouco 
numerosas, a matriz extracelular é abundante e pobre em fibras; está corada de verde na 

figura da direita.  

Azul alcian 
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TECIDO RETICULAR 

 

Gânglio linfático (impregnação por sais de prata 100x)- As células do linfonodo são 

sustentadas por uma rede de fibras de reticulina que constituem o tecido reticular (seta). 
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TECIDO ELÁSTICO 

 

Ligamento da nuca (HE 400x) - O tecido elástico é constituído por fibras elásticas de 
grande diâmetro que aparecem em corte transversal; núcleo de fibroblastos (seta). 
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TECIDO ELÁSTICO 

 

Ligamento da nuca (Verhoeff 100x)- As fibras elásticas aparecem coradas de negro e em 

corte longitudinal. 
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SANGUE  

1- CONSTITUIÇÃO 

 

– Glóbulos vermelhos, eritrócitos ou hemácias 

– Glóbulos brancos ou leucócitos 

•  Granulócitos  

– Neutrófilo 

– Eosinófilo 

– Basófilo 

•  Agranulócitos 

– Linfócito 

– Monócito 

– Plaquetas sanguíneas 

 

2- ALGUMAS DIFERENÇAS ENTRE ESPÉCIES ANIMAIS 
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GLÓBULOS VERMELHOS 

 

Sangue de cão (Giemsa 1000x) – Os glóbulos vermelhos são anucleados; têm uma 

zona mais clara no centro. 
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GLÓBULOS VERMELHOS 

 

Sangue de camelo (Giemsa 1000x) – Os glóbulos vermelhos têm uma forma 

elíptica; são anucleados. 
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GLÓBULOS VERMELHOS 

 

Sangue de ave (Giemsa 1000x)- Os glóbulos vermelhos têm forma elíptica; têm um núcleo 

também fusiforme. 
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GLÓBULOS BRANCOS 

 

Sangue humano (Giemsa 1000x)- Neutrófilo; o núcleo é trilobado; o citoplasma tem  

pequenas granulações. 
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GLÓBULOS BRANCOS 

 

Neutrófilos (Giemsa 1000x) – Neutrófilo pouco segmentado à esquerda; 

muito segmentado na imagem da direita. 
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GLÓBULOS BRANCOS 

 

 

Sangue humano (Giemsa 1000x)- Eosinófilo; o núcleo tem dois lobos; 

o citoplasma está preenchido por granulações eosinófilas. 
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GLÓBULOS BRANCOS 

 

Sangue de cavalo (Giemsa 1000x) – Eosinófilo; o citoplasma está preenchido por  

granulações de grandes dimensões que coram de rosa forte - esferas de Semmer. 
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GLÓBULOS BRANCOS 

 

 

Sangue humano (Giemsa 1000x)- Basófilo; o citoplasma está preenchido por 

granulações basófilas. 
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GLÓBULOS BRANCOS 

 

Sangue humano ( Giemsa 1000x)- Linfócito; é uma célula redonda com  

citoplasma pouco abundante; o núcleo é redondo. 
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GLÓBULOS BRANCOS 

 

 

Sangue de bovino (Giemsa 1000x) – Linfócito. 
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GLÓBULOS BRANCOS 

 

Sangue humano (Giemsa 1000x) – Monócito - o núcleo apresenta a forma de 
ferradura; o citoplasma é abundante e ligeiramente basófilo.  
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GLÓBULOS BRANCOS 

 

Sangue de cão (Giemsa 1000x) – Monócito; o núcleo tem a forma de rim. 
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PLAQUETAS SANGUÍNEAS 

 

Sangue de gato (Giemsa 1000x) – Plaquetas sanguíneas. 
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TECIDO CONJUNTIVO  

 

3- TECIDOS CONJUNTIVOS DE SUPORTE 

 

3.1- Tecido cartilagíneo 

       Cartilagem hialina 

       Cartilagem elástica 

       Cartilagem fibrosa 

 

      3.2- Tecido ósseo 

             Tecido ósseo compacto 

             Tecido ósseo esponjoso 
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CARTILAGEM HIALINA 

 

 

Embrião (HE 40x) – A cartilagem hialina representa o primeiro esboço do 

esqueleto no embrião; nesta imagem vêem-se várias vértebras. 
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CARTILAGEM HIALINA 

 

 

Brônquio (HE 100x)– Estão presentes vários anéis de cartilagem hialina; vêem-se  os 
condrócitos envolvidos pela matriz extracelular intensamente basófila; na periferia da 

cartilagem identificar, o pericôndrio (seta). 

http://www.ulusofona.pt/


CARTILAGEM HIALINA 

 

 

Traqueia (HE 400x)– Os condrócitos dispõem-se em grupos isogénicos (1); os 
condroblastos, mais perto da periferia, são mais achatados (2) e o pericóndrio (3). 

1 

2 

2 

3 
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CARTILAGEM HIALINA 

 

 

Traqueia (van Gieson 100x)- O pericôndrio na periferia da cartilagem hialina 

 está corado de vermelho. 
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CARTILAGEM ELÁSTICA 

 

 

Pavilhão auricular (HE 40x)- Na parte central existe uma placa de cartilagem 

elástica; os condrócitos são numerosos; o pericôndrio na periferia (seta). 
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CARTILAGEM ELÁSTICA 

 

 

 

Pavilhão auricular (HE 400x)– Os grupos isogénicos (1) são numerosos; a matriz extracelular  

tem um aspecto filamentoso, pois é rica em fibras elásticas. 

Na periferia está o pericôndrio e os condroblastos (2). 

1 

2 

Pericôndrio 
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CARTILAGEM ELÁSTICA 

 

Pavilhão auricular (Verhoeff  100x)– O corte foi corado para evidenciar as fibras 
elásticas que fazem parte da matriz extracelular; as fibras estão coradas de cinzento 

muito escuro. 
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CARTILAGEM ELÁSTICA 

 

Laringe (400x; HE esq.;Verhoeff dir.)– A matriz extracelular tem um aspecto filamentoso 

devido à presença das fibras elásticas; na imagem da direita estão coradas de cinzento 
escuro. 
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CARTILAGEM FIBROSA 

 

 
Disco intervertebral (HE 40x)– O disco intervertebral está localizado entre os corpos das 

vértebras; é constituído por uma parte central, o núcleo polposo (NP) o qual está envolvido por 
um anel de cartilagem fibrosa (CF).  

Vértebra 

Vértebra 

NP 

CF 
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CARTILAGEM FIBROSA 

 

 

Disco intervertebral (HE 100x)– O disco intervertebral é constituído por cartilagem fibrosa 
que se dispõe em lâminas concêntricas; os condrócitos (seta) estão  

envolvidos por uma matriz rica em colagénio.  

Núcleo polposo 
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CÉLULAS DO TECIDO ÓSSEO 

 

Tecido ósseo descalcificado (HE 400x)– Trabécula de tecido ósseo no seio da qual se 
visualizam numerosos osteócitos (1) envolvidos por uma matriz óssea intensamente 

acidófila (2); na periferia encontram-se os osteoblastos (seta). 

1 

2 
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CÉLULAS DO TECIDO ÓSSEO 

 

 

Tecido ósseo descalcificado (HE 400x)– Na periferia da trabécula óssea os  

osteoblastos (1) dispõem-se numa única camada; no seio da matriz óssea (3) 

 estão os osteócitos (2) no interior das lacunas. 

1 

2 

3 
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CÉLULAS DO TECIDO ÓSSEO 

 

 

Tecido ósseo não descalcificado (400x)–Estão presentes vários espaços correspondentes a 
osteócitos- células de forma ovóide com numerosos prolongamentos que se ligam entre si; à 

direita está presente um canal de Havers (seta). 
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CÉLULAS DO TECIDO ÓSSEO 

 

 

Tecido ósseo descalcificado (HE 400x)– É visível um osteoclasto na periferia da 
trabécula óssea; é uma célula grande, de limites irregulares e com numerosos 

núcleos (1); osteócitos (2). 

1 

2 1 

2 
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OSSO ESPONJOSO 

 

 

Tecido ósseo esponjoso descalcificado (HE 100x)– O tecido ósseo dispõe-se em 
placas ou trabéculas (1), separadas pelas células da medula óssea (2). 

1 

1 
2 

2 
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OSSO COMPACTO 

 

Osso compacto descalcificado (HE 100x)– É um corte transversal da diáfise (1) dum 
osso longo constituída por tecido ósseo compacto; na periferia situa-se o periósteo (2); 

na parte central encontra-se a cavidade medular preenchida pela medula óssea (3(). 

2 

3 1 
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OSSO COMPACTO 

 

 

Osso compacto descalcificado (HE 400x)– No tecido ósseo compacto identificam-se os 
canais de Havers (1) com o vaso na parte central; estão envolvidos pela matriz óssea, 

acidófila no seio da qual se distribuem vários osteócitos (2) alojados nas lacunas. 

1 

2 
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TECIDO ÓSSEO SECUNDÁRIO OU LAMELAR 

 

 

Osso não descalcificado (100x)– Os sistemas de Havers são constituídos por um orifício 
central, o canal de Havers (1), à volta do qual se dispõem as lamelas concêntricas (2) entre as 

quais se dispõem as lacunas. 

1 2 
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OSSIFICAÇÃO INTRAMEMBRANOSA 

 

 

 

Ossificação intramembranosa (100x)– Foco de ossificação do maxilar; o tecido ósseo forma-se 
a partir do mesênquima (1); trabéculas de tecido ósseo (2). 

1 

2 
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OSSIFICAÇÃO INTRAMEMBRANOSA 

 

 

Ossificação intramembranosa (400x)– Estão presentes várias trabéculas de tecido 

ósseo primário (1) entre as quais ainda se vêem aglomerados de células 

  mesenquimatosas (2) que se diferenciam em osteoblastos (setas).  

1 

2 
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OSSIFICAÇÃO ENDOCONDRAL 

 

 
Ossificação endocondral (40x)– Corte longitudinal dum osso comprido em que se pode 

pode distinguir o tecido ósseo esponjoso da epífise, à qual se a cartilagem de conjungação (1); 
na diáfise pode ver-se o canal medular (2).    

Epífise 

1 

2 
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OSSIFICAÇÃO ENDOCONDRAL 

Ossificação endocondral (100x esq.400x dir.)– Na cartilagem de conjugação distinguem-se 
várias zonas: zona de proliferação (1), zona de cartilagem hipertrófica (2) e zona de 

cartilagem calcificada (3). 

1 

2 

3 

1 

2 
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TECIDO MUSCULAR  
 

 

TIPOS DE TECIDO MUSCULAR 

 

 

1- TECIDO MUSCULAR ESTRIADO 

       1.1-Tecido muscular estriado esquelético 

        1.2- Tecido muscular esquelético cardíaco 

 

 2- TECIDO MUSCULAR LISO 
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TECIDO MUSCULAR ESQUELÉTICO 

 

Tecido muscular estriado esquelético (Hematoxilina férrica 400x)– corte longitudinal; os núcleos 

estão na periferia; é bem visível a estriação do citoplasma. 
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TECIDO MUSCULAR ESQUELÉTICO 

 

Tecido muscular estriado esquelético (Hematoxilina férrica 1000x)– corte transversal; as 

células musculares têm um grande diâmetro; o citoplasma está preenchido por numerosas 

miofibrilhas (seta). 
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TECIDO MUSCULAR ESQUELÉTICO 

 

Tecido muscular estriado esquelético (HE 100x)– São visíveis três feixes de fibras 

musculares, em corte transversal e separados por tecido conjuntivo - perimísio (seta) onde 

estão os vasos sanguíneos. 
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TECIDO MUSCULAR ESQUELÉTICO 

Tecido muscular estriado esquelético (HE 400x)– Corte transversal; os núcleos 
estão na periferia das células; as células sofreram uma ligeira retracção 

 o que permitiu visualizar o endomísio (setas). 
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TECIDO MUSCULAR ESQUELÉTICO 

 

Tecido muscular estriado esquelético (HE 400x)– Corte longitudinal; as células têm vários 

núcleos (setas) localizados na periferia; o citoplasma tem um aspecto heterogéneo devido à 

presença das miofibrilhas. 
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TECIDO MUSCULAR ESQUELÉTICO 

 

Língua (HE 100x)– As células musculares estão dispostas em feixes; uns estão em corte 

transversal (1), outros estão em corte longitudinal (2). 

1 

2 
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TECIDO MUSCULAR CARDÍACO 

 

Tecido muscular estriado cardíaco (HE 400x) – corte longitudinal; as células são 
alongadas e ramificam-se para se ligarem a outras células (setas); os núcleos  

estão localizados na parte central. 
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TECIDO MUSCULAR CARDÍACO 

 

Tecido muscular estriado cardíaco (HE 400x) – corte transversal; os núcleos estão 

localizados na parte central das células. 

http://www.ulusofona.pt/


TECIDO MUSCULAR CARDÍACO 

 

Tecido muscular estriado cardíaco (Hematoxilina férrica 400x)– São bem evidentes os 

discos intercalares (setas) e os núcleos na parte central das células. 

http://www.ulusofona.pt/


TECIDO MUSCULAR LISO 

 

Células musculares lisas dissociadas (HE; 100x esq. 400x dir.)– São células 

fusiformes; o núcleo está localizado na parte central (setas). 

400x 

100x 
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TECIDO MUSCULAR LISO 

Tecido muscular liso (corte fino - HE 400x) – Em corte longitudinal as células e também 

os núcleos aparecem alongados. 

http://www.ulusofona.pt/


TECIDO MUSCULAR LISO 

 

Tecido muscular liso (corte fino - HE 400x) – As células estão em corte transversal; o 

diâmetro é variável e os núcleos só estão presentes em algumas células. 
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TECIDO MUSCULAR LISO 

1 

2 

 

Tecido muscular liso (HE 100x )- No intestino há duas camadas de tecido muscular liso: 

uma interna em que as fibras aparecem em corte longitudinal (1); e uma externa (2) em que 

o corte é transversal (2). 
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TECIDO MUSCULAR LISO 

 

Tecido muscular liso (HE 100x; 400x )- Na bexiga as células musculares lisas dispõem-se 

em feixes com várias orientações; na imagem da direita vê-se um feixe em corte longitudinal. 

100x 400x 
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TECIDO NERVOSO  

1- CONSTITUIÇÃO 

 

Neurónios 

Células da glia 

• Astrócitos 

• Micróglia 

• Oligodendrócitos 

• Células ependimárias 

• Células satélite 

Fibras nervosas 

 

2- DISTINÇÃO ENTRE SUBSTÂNCIA CINZENTA E 

SUBSTÂNCIA BRANCA 
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NEURÓNIOS  

 

Neurónio multipolar (400x)- Células de grandes dimensões; o citoplasma é 

abundante; é bem visível o núcleo (seta); na periferia vêem-se vários prolongamentos 
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NEURÓNIOS  

 

Neurónio (HE 400x)- O neurónio apresenta vários prolongamentos; o núcleo (1) e o 

nucléolo são bem evidentes; na periferia vêem-se os núcleos de várias células da 

glia (setas). 

1 
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NEURÓNIOS  

 

Neurónios (HE 400x)- Neurónios com o núcleo e o nucléolo muito evidentes (1); estão 

presentes várias células da glia (setas). 

1 

1 
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NEURÓNIOS  

 

Espinal medula (cresil violeta 400x)- Nos neurónios são bem visíveis os corpos 

de Nissl sob a forma de grânulos grosseiros corados de azul forte (setas). 
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NEURÓNIOS  

 

Gânglio nervoso (impregnação pela prata 400x)- No citoplasma dos neurónios o complexo 

de Golgi aparece sob a forma de pequenos filamentos de cor negra (setas). 
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NEURÓNIOS  

 

 

Gânglio nervoso (HE 400x)- Neurónios de grandes dimensões com o núcleo muito 

evidente (1); cada neurónio está envolvido por várias células satélites (setas). 

1 1 

1 
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ASTRÓCITOS  

 

Astrócitos (Método de Cajal esq.; GFAP dir.; 400x)- São células da glia com muitos 
prolongamentos; alguns dos prolongamentos estão ligados à parede dos vasos  

sanguíneos - pés vasculares (setas). 
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CÉLULAS EPENDIMÁRIAS 

 

Ventrículo cerebral (HE)- O ventrículo cerebral está revestido por células 

ependimárias (1) que revestem também os plexos coróides (setas). 

1 

1 1 

400x 40x 
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FIBRAS NERVOSAS  

Tronco cerebral (HE)- Na imagem da esquerda vêem-se vários feixes de fibras 

nervosas; na imagem da direita os axónios são bem visíveis (seta); 

 o espaço em branco corresponde à mielina. 

100x 
400x 
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PLACA MOTORA 

 

Placa motora (40x esq.; 100x dir.)- Na imagem vê-se a parte terminal dum axónio 
motor (1) que se divide em vários ramos, cada um dos quais termina numa fibra 

muscular esquelética (2) sob a forma de placa motora (3). 

1 
1 
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SUBSTÂNCIA CINZENTA  

 

 

Córtex cerebral (HE 400x)-  Apresenta vários neurónios (1) e células  

da glia (2); vaso sanguíneo (seta). 

1 
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    SUBSTÂNCIA BRANCA  

  

 

Substância branca (HE 400x)-  Na substância branca só existem células da glia 

(setas) e prolongamentos das várias células; não existem neurónios. 
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SUBSTÂNCIA BRANCA  

 

 

Substância branca (Luxol Fast Blue 40x)- Com esta coloração a mielina cora 

de azul turquesa; os núcleos da células da glia aparecem corados de roxo. 
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SUBSTÂNCIA CINZENTA E BRANCA 

 

Cérebro (HE esq.; Luxol Fast blue dir. 100x)- Distinção entre substância cinzenta (1) e 

substância branca (2); apenas na substância cinzenta se vêem neurónios. 
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