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Histologia animal  
 

Resumo 

 

Tecido epitelial 

É responsável por revestir superfícies corpóreas, e tem função de proteção, de isolamento ou de 

passagem de substâncias (epitélio de revestimento) e de secreção de substâncias (epitélio glandular). O 

epitélio de revestimento pode ser classificado quanto: 

• À forma da célula: pavimentoso (células achatadas), cúbico (células cúbicas) ou prismático (células 

alongadas); 

• Ao número de camadas: simples (uma única camada), estratificado (várias camadas) ou pseudo-

estratificado (células irregulares). 

 

 

 

As células epiteliais têm muitas modificações de suas superfícies, que chamamos de especializações de 

membrana. São elas:  

• Especializações laterais: zona de oclusão, desmossomos, interdigitações e junções intercelulares 

(GAP); 

• Especializações basais: dobras da membrana, hemidesmosomos; 

• Especializações apicais: microvilosidades, cílios. 
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O epitélio glandular forma as glândulas, que podem ser classificadas. 

De acordo com o local onde secretam: 

• Endócrino: Liberam sua secreção dentro dos vasos sanguíneos, sendo estas secreções principalmente 

os hormônios. 

• Exócrinas: Secretam substâncias para fora do corpo ou na cavidade de órgãos através de ductos 

secretores. 

• Mistas ou Anfícrinas: possui uma porção endócrina e uma porção exócrina. 

 

De acordo com a secreção: 

• Holócrinas: Secreta todo o conteúdo da célula, ou seja, a célula morre para fazer a secreção. Um 

exemplo é a glândula sebácea. 

• Apócrina: A célula perde parte do seu citoplasma, mas não morre; como a glândula mamária. 

• Merócrina: Secreta substâncias sem alterar a estrutura celular, como por exemplo as glândulas 

salivares e a lacrimar. 

 

 



 
 

 

 

3 

Biologia 
 

Tecido conjuntivo 

Tem como principal característica a grande quantidade de substância intercelular e a origem 

mesodérmica. A substância amorfa que fica entre as células é fabricada pelo fibroblasto. Estas células 

originarão outros tipos de células do tecido conjuntivo. Ele pode ser dividido em tecido conjuntivo propriamente 

dito, tecido ósseo, tecido cartilagenoso, tecido hematopoiético e tecido adiposo. 

 

Tecido conjuntivo propriamente dito 

Sustenta e nutre outros tecidos que não possuem vascularização, e é considerado um tecido de 

preenchimento e sustentação. Os fibroblastos (ou fibrócitos) são células jovens que irão dar origem às fibras 

que podem ser fibras colágenas (que são resistentes à tração), fibras elásticas (que são de elastina e retornam 

à sua conformação original) e fibras reticulares (que formam uma rede de sustentação aos órgãos). Outras 

células deste tecido são os macrófagos e os plasmócitos, que possuem uma função de defesa. 

 

 

Tecido adiposo 

Rico em adipócitos (células que acumulam gordura (lipídios)). Tem como funções: isolante térmico, 

proteção mecânica, isolante elétrico, degradação de toxinas, além de participarem da formação de 

hormônios. 
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Tecido cartilaginoso 

Possui fibras colágenas e elásticas, com consistência firme e flexível que o permite sustentar diversas 

partes do corpo. Como ele é um tecido não vascularizado, está sempre ligado ao pericôndrio, um TCPD rico em 

vasos sanguíneos. Os condroblastos são células jovens, que irão se tornar células maduras, chamadas de 

condrócitos, que formam a matriz cartilaginosa. 

 

 

 

Tecido ósseo 

Os ossos realizam a sustentação do corpo, auxiliam na sua movimentação e servem de proteção para 

diversos órgãos. Os ossos são rígidos, formados por colágeno, fosfato e carbonato de cálcio. A matriz óssea é 

formada pelos osteócitos. Os osteoblastos fixam o cálcio no tecido, enquanto os osteoclastos destroem a 

matriz óssea. 
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Tecido hematopoiético 

Pode ser dividido em: 

• Mielóide → é o tecido que produz a células sanguíneas. Formam a medula óssea vermelha 

• Linfóide → estoca e promove amadurecimento das células sanguíneas. estão presentes nas amígdalas, 

nos linfonodos e no baço 

 

 

 

Tecido sanguíneo 

É um tecido dividido em: 

• Plasma → apresenta em sua composição grande quantidade de água, sendo responsável pelo 

transporte de gases, nutrientes, excretas, hormônios e proteínas 

• Elementos figurados → parte onde estão presentes as células como hemácias (células anucleadas que 

servem para o transporte de gases), leucócitos (células de defesa) e plaquetas (auxiliam na coagulação 

sanguínea) 

 

Tecido muscular 

É um tecido contráctil que garante o deslocamento do corpo, movimentar estruturas internas ou fluidos. 

As células que compõem o tecido muscular são longas e são chamadas de célula muscular ou fibra muscular. 

Dentre as estruturas presentes na célula encontramos alguns nomes diferentes para a célula muscular: 
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• Sarcoplasma → citoplasma da célula muscular 

• Retículo sarcoplasmático → semelhante ao retículo endoplasmático liso, ele tem a função de 

armazenar cálcio para a contração 

• Miofibrilas → semelhante ao citoesqueleto, desempenham o papel de sustentação e contração 

muscular 

• Sarcômero → unidade contráctil do músculo onde existirão os filamentos de actina e miosina 

• Eles são divididos em: 

• Músculo liso → presente nas vísceras e órgãos internos, não possuem estrias, com 1 núcleo, são 

fusiformes, de contração lenta e involuntária, não possuem discos intercalares 

• Músculo estriado esquelético → presentes em nosso corpo se ligando ao esqueleto, possuem estrias, 

com diversos núcleos, são cilíndricas, de contração rápida e voluntária, não possuem discos 

intercalares 

• Músculo estriado cardíaco → presente no coração, possuem estrias, com 1 ou 2 núcleos, são cilíndricas, 

de contração rápida e involuntária, possuem discos intercalares 

 

 

 

Na contração muscular, os filamentos de actina deslizem sobre o filamento de miosina. Para que isso 

ocorra é necessário um estímulo causado pela liberação de neurotransmissores do neurônio no músculo. Isso 

causa uma mudança na polaridade da célula muscular, liberando o cálcio do retículo sarcoplasmático para o 

sarcoplasma. Este cálcio liberado ligará os filamentos de actina e miosina e assim permitindo a contração 

muscular. Para voltar ao estado de relaxamento existe um transporte ativo de cálcio para o retículo 

sarcoplasmático, ou seja, tanto na contração, quanto no relaxamento muscular é envolvido gasto de ATP. 
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Tecido nervoso  

Garante a interação junto ao meio ambiente e a todas as partes do corpo. A principal célula constituinte 

desse tecido é o neurônio, onde os dendritos capturam os estímulos, que passarão através do corpo celular até 

o axônio.  As células da glia ajudam os neurônios a fazerem mais conexões e são divididas em: 

• Astrócitos - possuem função de nutrir os neurônios 

• Oligodendrócitos - são importantes por formar a bainha de mielina no Sistema Nervoso Central (SNC) 

• Micróglia - células fagocitárias responsáveis pela defesa do neurônio 

 

 

 

Para que ocorra a transmissão do impulso no neurônio, devemos observar as seguintes etapas: 

• O estímulo passa do axônio para outro neurônio, glândula ou músculo através das sinapses. Assim, o 

impulso no neurônio é um impulso elétrico e o impulso entre neurônios é químico.  

• A membrana de um neurônio em repouso está polarizada, ou seja,  possui carga elétrica positiva do 

lado externo (voltado para fora da célula) e negativa do lado interno (em contato com o citoplasma da 

célula). Essa diferença de cargas elétricas é mantida pela bomba de sódio e potássio.  

• Quando existe um estímulo químico, mecânico ou elétrico, ocorre alteração da permeabilidade da 

membrana, permitindo grande entrada de sódio na célula e pequena saída de potássio dela, invertendo 

as cargas ao redor das membranas (despolarização) gerando um potencial de ação. Essa 

despolarização propaga-se pelo neurônio caracterizando o impulso nervoso. 

• Imediatamente após a passagem do impulso, a membrana se repolariza, recuperando seu estado de 

repouso e encerrando a transmissão do impulso. 
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Exercícios 

 

1. A pele humana é o maior órgão do corpo humano. É constituída por dois tecidos, o tecido epitelial, a 

epiderme, formado por células em constantes divisões, que empurram as mais velhas para as camadas 

superiores, e o tecido conjuntivo, a derme, rico em diversas estruturas, tais como vasos sanguíneos, 

terminações nervosas e glândulas. Logo abaixo, não fazendo parte da pele, está a tela subcutânea, a 

hipoderme, formada pelas células adiposas responsáveis por armazenar gordura. 

 

 
 

Tendo por base essas informações, pode-se dizer que, ao fazer uma tatuagem, a agulha injetora de tinta 

penetra 

a) na epiderme, para que a tinta não afete os vasos sanguíneos, as glândulas e as terminações nervosas 

da derme, nem as células adiposas da hipoderme. 

b) na derme, pois, se realizada na epiderme, a tinta injetada seria eliminada com as células 

queratinizadas mortas. 

c) na hipoderme, para que a tinta não seja eliminada com as células queratinizadas mortas, nem afete 

os vasos sanguíneos, as glândulas e as terminações nervosas. 

d) na camada superficial da epiderme, para que a tinta afete o mínimo possível as estruturas inferiores 

da pele. 

e) na hipoderme, para que a tinta seja assimilada pelas células adiposas, pois são células que não 

sofrem tantas alterações ao longo do tempo. 
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2. Com a manchete “O Voo de Maurren”, O Estado de São Paulo noticiou, no dia 23 de agosto de 2008, que 

a saltadora Maurren Maggi ganhou a segunda medalha de ouro para o Brasil nos últimos Jogos 

Olímpicos. No salto de 7,04m de distância, Maurren utilizou a força originada da contração do tecido 

muscular estriado esquelético. Para que pudesse chegar a essa marca, foi preciso contração muscular 

e coordenação dos movimentos por meio de impulsos nervosos. 

a) Explique como o neurônio transmite o impulso nervoso ao músculo.  

b) Para saltar, é necessária a integração das estruturas ósseas (esqueleto) com os tendões e os 
músculos. Explique como ocorre a integração dessas três estruturas para propiciar à atleta a 
execução do salto. 

 

 

3. Têm (ou tem) função hematopoiética: 

a) as glândulas parótidas 

b) as cavidades do coração 

c) o fígado e o pâncreas 

d) o cérebro e o cerebelo 

e) a medula vermelha dos ossos  
 

 

4. Há diversas drogas e doenças que afetam o funcionamento dos neurônios. Considerando o 

funcionamento dessas células, responda as questões a seguir. 

a) A maioria dos anestésicos locais age bloqueando os canais de sódio dos neurônios. Qual é a relação 

entre o bloqueio desses canais e o efeito anestésico? 

b) O diabetes mellitus reduz a mielinização dos neurônios. Quais as conseqüências disso sobre o 

processo de transmissão do impulso nervoso? 

c) Alguns tipos de inseticidas orgânicos, como os fosforados e os carbamatos, impedem a degradação 

da acetilcolina na sinapse neuromuscular, o que provoca a contração contínua dos músculos 

afetados. Explique por que ocorre essa contração muscular contínua. 
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5. Paulo não é vegetariano, mas recusa-se a comer carne vermelha. Do frango, come apenas o peito e 

recusa a coxa, que alega ser carne vermelha. Para fundamentar ainda mais sua opção, Paulo procurou 

saber no que difere a carne do peito da carne da coxa do frango. Verificou que a carne do peito 

a) é formada por fibras musculares de contração lenta, pobres em hemoglobina. Já a carne da coxa do 

frango é formada por fibras musculares de contração rápida, ricas em mitocôndrias e mioglobina. A 

associação da mioglobina, que contém ferro, com o oxigênio confere à carne da coxa uma cor mais 

escura. 

b) é formada por fibras musculares de contração rápida, pobres em mioglobina. Já a carne da coxa é 

formada por fibras musculares de contração lenta, ricas em mitocôndrias e mioglobina. A associação 

da mioglobina, que contém ferro, com o oxigênio confere à carne da coxa uma cor mais escura. 

c) é formada por fibras musculares de contração rápida, ricas em mioglobina. Já a carne da coxa é 

formada por fibras musculares de contração lenta, ricas em mitocôndrias e hemoglobina. A 

associação da hemoglobina, que contém ferro, com o oxigênio confere à carne da coxa uma cor mais 

escura. 

d) é formada por fibras musculares de contração rápida, ricas em mioglobina. Já a carne da coxa é 

formada por fibras musculares de contração lenta, ricas em mitocôndrias e hemoglobina. A 

associação da hemoglobina, que contém ferro, com o oxigênio confere à carne da coxa uma cor mais 

escura. Já a mioglobina, que não contém ferro, confere à carne do peito do frango uma coloração 

pálida. 

e) e a carne da coxa não diferem na composição de fibras musculares: em ambas, predominam as 

fibras de contração lenta, pobres em mioglobina. Contudo, por se tratar de uma ave doméstica e 

criada sob confinamento, a musculatura peitoral, que dá suporte ao vôo, não é exercitada. Deste 

modo recebe menor aporte sanguíneo e apresenta-se de coloração mais clara.  

 

 

6. Temos a seguir, células do mesmo tecido. 

 
 

Sobre estas células e seu tecido, é ERRADO afirmar que:  

a) a célula "b" é um leucócito, cuja função principal é a defesa do organismo.  

b) são células do tecido sanguíneo e são produzidas em órgãos como o fígado e o baço.  

c) a célula "a" é uma hemácia, que apresenta pigmento respiratório, principal responsável pelo 

transporte de oxigênio.  

d) a anemia e a hemofilia são doenças caracterizadas por alterações no funcionamento desse tecido.  

e) a linfa é um tecido semelhante, com funções principais de transporte de lipídios e defesa, porém não 

apresenta a célula "a". 

7. A respeito do tecido cartilaginoso, é correto afirmar que: 
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a) apresenta vasos sanguíneos para sua oxigenação. 

b) possui pouca substância intercelular. 

c) aparece apenas nas articulações. 

d) pode apresentar fibras proteicas como o colágeno entre suas células. 

e) se origina a partir do tecido ósseo.  
 

 

8. Algumas drogas utilizadas no tratamento de alguns tipos de depressão agem impedindo a recaptação 

do neurotransmissor serotonina, no sistema nervoso central. Assinale a alternativa correta. 

a) Neurotransmissores são substâncias que agem no citoplasma do corpo celular dos neurônios, 

provocando o surgimento de um impulso nervoso. 

b) Numa sinapse, os neurotransmissores são liberados a partir de vesículas existentes nos dendritos. 

c) Após sua liberação, o neurotransmissor provoca um potencial de ação na membrana póssináptica e 

é recaptado pelo neurônio pré-sináptico. 

d) Somente as sinapses entre dois neurônios utilizam neurotransmissores como mediadores. 

e) Neurotransmissores diferentes são capazes de provocar potenciais de ação de intensidades 

diferentes.  

 

 

9. Todos os anos, cerca de 1.500 novos casos de câncer de pele surgem no Brasil. A grande maioria da 

população brasileira se expõe ao sol sem qualquer proteção. Dessa forma, os dermatologistas 

recomendam o uso de filtros solares e pouca exposição ao sol entre 10 e 16 horas, período de maior 

incidência dos raios ultravioleta A e B (UVA e UVB). Os raios UVB estimulam a produção de vitamina D, 

entre outros benefícios, mas em doses excessivas causam vermelhidão, queimaduras e o câncer de pele. 

a) Pessoas com pele clara são mais sujeitas a queimaduras pelo sol e ao câncer de pele que pessoas 

com pele mais escura. Explique por quê.  

b) Raios UVA, ao penetrarem na derme, podem danificar as fibras e dessa forma causar o 

envelhecimento precoce. Indique que fibras podem ser encontradas na derme e por que o seu dano 

causa o envelhecimento precoce.  

c) A deficiência de vitamina D pode provocar problemas de desenvolvimento em crianças. Explique por 

quê. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. As Olimpíadas de 2016 no Brasil contarão com 42 esportes diferentes. Dentre as modalidades de 

atletismo, teremos a corrida dos 100 metros rasos e a maratona, com percurso de pouco mais de 42 km. 
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A musculatura esquelética dos atletas que competirão nessas duas modalidades apresenta uma 

composição distinta de fibras. As fibras musculares do tipo I são de contração lenta, possuem muita 

irrigação sanguínea e muitas mitocôndrias. Ao contrário, as fibras do tipo II são de contração rápida, 

pouco irrigadas e com poucas mitocôndrias. As fibras do tipo I têm muita mioglobina, uma proteína 

transportadora de moléculas de gás oxigênio que confere a estas fibras coloração vermelha escura, ao 

passo que as do tipo II têm pouca mioglobina, sendo mais claras. A imagem ilustra a disposição das 

fibras musculares de cortes histológicos transversais, vistas ao microscópio, da musculatura dos atletas 

Carlos e João. Cada atleta compete em uma dessas duas modalidades. 

 

 
 

Por que é possível afirmar que Carlos é o atleta que compete na maratona? Que metabolismo energético 

predomina em suas fibras musculares? Determine o metabolismo energético que predomina nas fibras 

musculares de João e explique por que ele é mais suscetível à fadiga muscular quando submetido ao 

exercício físico intenso e prolongado. 
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Gabarito 
 

1. B 

A tintura das tatuagens é aplicada na derme. Se fosse aplicada na epiderme, ela seria eliminada pela 

contínua descamação das células superficiais mortas e queratinizadas. 

 

2.  

a) A transmissão ocorre pela sinapse química, onde há liberação do neurotransmissor acetilcolina, 

reconhecida por receptores nas fibras musculares, e desencadeia o processo de contração. 

b) No momento do salto, há a contração muscular que, por estarem ligados aos ossos pelos tendões, 

movimentam também o sistema esquelético. 

 

3. E 

A medula vermelha dos ossos tem função hematopoiética porque é lá que são produzidos os eritrócitos e 

leucócitos granulares. 

 

4.  

a) Quando os canais de sódio são bloqueados, a membrana do neurônio não se despolariza. Por conta 

disso, não se cria um potencial de ação, impedindo a condução do impulso nervoso. 

b) A bainha de mielina acelera a transmissão do impulso nervoso. Quando ela deixa de ser formada, a 

velocidade dessa transmissão é mais lenta. 

c) Caso a acetilcolina não seja degradada, ela permanece na fenda sináptica, mantendo o estímulo 

constante. Por conta disso, a membrana fica sendo despolarizada e mantém o processo de contração 

continuamente. 

 

5. B 

A carne do peito do frango é formada por músculo estriado pobre em mioglobina (pigmento respiratório 

semelhante à hemoglobina e também transportador de oxigênio). Já os músculos da coxa são ricos em 

mioglobina e por isso vermelhos. 

 

6. B 

Os leucócitos possuem função de defesa; as células sanguíneas são produzidas na medula óssea; na 

anemia o número de hemácias é reduzido e na hemofilia há um distúrbio na coagulação do sangue; a linfa 

não possui células sanguíneas. 

 

7. D 

O tecido conjuntivo cartilaginoso é: avascularizado. possui bastante substância intercelular, aparece nas 

articulações, no nariz, na traqueia, nos brônquios e origina-se a partir da mesoderme. 

 

8. C 

Os neurotransmissores agem na membrana plasmática do dendrito e são liberados a partir de vesículas 

existentes no terminal do axônio, não só as sinapses entre dois neurônios utilizam neurotransmissores 

como mediadores: pode acontecer também nas sinapses de neurônio e músculo, por exemplo; o potencial 

de ação dos neurotransmissores é sempre igual. 
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9.  

a) As pessoas de pele clara são mais suscetíveis aos efeitos danosos dos raios ultravioleta, pois 

apresentam menos melanina retendo, portanto, os raios U.V. em menor proporção, ou seja, dispõe de 

uma menor proteção.  

b)  Os raios UVA podem danificar as fibras colágenas, elásticas e reticulares, estas são responsáveis pela 

resistência e elasticidade da pele. Dessa forma a exposição excessiva a essa radiação provoca 

envelhecimento precoce da pele.  

c) A deficiência de vitamina D pode afetar o crescimento, pois tal vitamina é responsável pela fixação de 

cálcio nos ossos, sua carência acarreta o raquitismo que leva à deformidade e fragilidade ósseas. 

 

 

10. Carlos apresenta fibras musculares de contração lenta, vermelha escura com maior número de capilares 

sanguíneos, mioglobina e O2. Carlos é maratonista. Metabolismo energético predominante: respiração 

aeróbia. João – fibras musculares de contração rápida, menos capilares sanguíneos, mioglobina e 

oxigênio. O metabolismo é anaeróbico com produção de ácido lático o que provoca maior fadiga 

muscular. João é velocista. 

 


