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Tecido conjuntivo

Também considerado conectivo,

compreende grande quantidade de tecidos

diferentes com função geral:

 Preencher espaços internos.

 Dar sustentação ao corpo (física e

nutritiva).



PREENCHIMENTO

SUSTENTAÇÃO



Ao contrário do tecido epitelial, os tecidos 
conjuntivos caracterizam-se por possuir muita 
substância intercelular (matriz extracelular)..



Tecido epitelial = células justapostas e 
pouca ou nenhuma matriz

Tecido conjuntivo = células espaçadas e
abundante matriz



Os tipos de tecido conjuntivo



T. C. PROPRIAMENTE DITO

É encontrado abaixo do epitélio e envolta

dos órgãos, acolchoando e preenchendo

espaços.

A substância intercelular é rica em fibras

proteicas, que conferem consistência,

resistência e elasticidade ao tecido.

TCPD frouxo: flexível , dá sustentação aos 

tecidos epiteliais.

TCPD denso: mais consistente que o frouxo.

TCPD denso-modelado:  fibras na mesma 

direção.

TCPD denso-não-modelado: fibras em 

direções variadas.
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T. C. PROPRIAMENTE DITO

NÃO MODELADO

 Cápsulas protetoras.

 Absorção de impacto.



T. C. PROPRIAMENTE DITO 

MODELADO

 Ligamentos: osso  osso.

 Tendões: músculo  osso.



TCPD: células especiais

1.fibroblastos (produzem as substâncias fibrosas); 2.macrófagos (fagocitam e 

destroem microrganismos); 3. plasmócitos (fabricam anticorpos para defesa 

do corpo); 4.mastócitos: produzem heparina (anticoagulante) e histamina 

(vasodilatador); 5. fibras colágenas; 6. fibras elásticas; 7. fibras reticulares; 8. 

leucócito; 9. substância intersticial amorfa. 
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