
• Macroscópica

- Compacto

- Esponjoso

• Microscópica

- Osso primário ou imaturo

- Osso secundário, maduro ou lamelar
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• Osso Primário ou Imaturo:

- Presente no desenvolvimento embrionário 
e reparo de fraturas no adulto

- No adulto: suturas dos ossos do crânio, 
alvéolos dentários e tendões

- Distribuição irregular de fibras colágenas

- Muitas células

Microscopicamente



• Osso Secundário ou Lamelar:

- Presente no adulto

- Fibras colágenas organizadas em lamelas 
paralelas ou concêntricas → SISTEMA DE HAVERS

Microscopicamente
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Microscopicamente



• Matriz óssea possui parte orgânica e 
inorgânica. A parte inorgânica representa 50% 
do peso total da matriz óssea 

• Encontra-se bastante fosfato e cálcio. Sua 
parte orgânica é formada por fibras colágenas 
(colágeno do tipo I) e por uma pequena parte 
de glicoproteínas e proteoglicanas

Matriz óssea



• A medula óssea é constituída por um 
tecido esponjoso mole localizado no 
interior dos ossos longos
• Produz praticamente todas as células do sangue

Medula óssea



• Com a passagem dos anos, a maior parte da 
medula vai perdendo sua função, sendo 
substituída por tecido gorduroso que passa a 
ser chamada de "medula amarela"

Medula óssea
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A medula óssea mantém-se em atividade 
intensa e ininterrupta para produzir células 

sanguíneas e para isso depende de abundante 
e contínuo suprimento de substâncias
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• Conjunto de canais que são percorridos por 
nervos e vasos sanguíneos: 

• Canais de Havers – perpendiculares ao osso, 
levam os vasos sanguíneos

• Canais de Volkman – ligam dois canais de 
Havers

Metabolismo ósseo





• O processo de remodelação óssea ocorre 
através da reabsorção e da formação óssea, 

dois processos intermediados respectivamente 
pelos osteoclastos e osteoblastos

• Durante a reabsorção, a estrutura óssea é 
dissolvida e digerida pelos ácidos e enzimas 

produzidos pelos osteoclastos

Metabolismo ósseo



• Os osteoclastos atuam como verdadeiros 
demolidores de osso

• Os osteoblastos exercem papel de construtores 
de mais osso

• Ação conjunta de reabsorção de osso 
preexistente e da deposição de novo tecido 

ósseo

• O crescimento ocorre até que se atinja 
determinada idade, a partir da qual a cartilagem 

de crescimento também sofre ossificação e o 
crescimento do osso em comprimento cessa

Crescimento ósseo



• Cálcio e fósforo na dieta alimentar do indivíduo 

• Deve-se obter suficiente quantidade de 
vitaminas, principalmente vitamina D, que 

participa na absorção do cálcio ingerido

• O corpo precisa produzir os hormônios 
responsáveis pela atividade do tecido ósseo:

Crescimento ósseo



• O hormônio de crescimento (somatotrofina), 
secretado pela hipófise, é responsável pelo 

crescimento dos ossos

• A calcitonina, produzida pela tireoide, inibe a 
atividade osteoclástica e acelera a absorção de 

cálcio pelos ossos 

• O paratormônio, sintetizado pelas 
paratireoides, aumenta a atividade e o 

número de osteoclastos, elevando a taxa de 
cálcio na corrente sanguínea

Crescimento ósseo



• Com o envelhecimento, o sistema esquelético 
sofre a perda de cálcio

• Ela começa geralmente aos 40 anos nas 
mulheres e continua até que 30% do cálcio nos 

ossos seja perdido, por volta dos 70 anos 

• Nos homens, a perda não ocorre antes dos 60 
anos. Essa condição é conhecida como 

osteoporose

Envelhecimento ósseo



Tecido ósseo
Fraturas

Periósteo

Proliferação no
Periósteo

Endósteo
Cartilagem hialina

Osso

Osso primário
Recém-formado Calo

Osso secundário
Recém-formado

Fratura consolidada





Lâminas histológicas
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Lâminas histológicas

Tecido Ósseo

Medula Ósseo



Descalcificação do osso compacto

Lâminas histológicas


