
TECIDO CONJUNTIVO

OSSSOS E CARTILAGENS



TECIDO ÓSSEO
Apresenta células ósseas e matriz.
A matriz possui:
• – fosfato de CÁLCIO, confere rigidez.
• – fibras de COLÁGENO, conferem resistência e
flexibilidade.
Os tipos de células são:
osteoblastos: formam os osteócitos e produzem a 
matriz.
osteócitos: céluas ósseas adultas, não produzem 
matriz.
osteoclastos: destroem áreas lesadas ou 
envelhecidas - remodelagem óssea. Originam-se 
da fusão dos monócitos





• No TECIDO ÓSSEO 
existe vasos 
sanguíneos e nervos 
associados. 
(PERIÓSTEO)= reveste 
o osso.

Um osso longo apresenta 
as regiões:

• – epífises: são as 
extremidades.

• – diáfise: é parte 
alongada.



No interior do osso encontramos:

- MEDULA ÓSSEA AMARELA ou TUTANO (com 
gordura) 
– MEDULA ÓSSEA VERMELHA (produtora de 
sangue).

• A estrutura do osso inclui dois tipos de canais 
com vasos sanguíneos e nervos:

– Canais de Havers: longitudinais.
– Canais de Volkmann: realizam a ligação entre
canais de Havers.

Passam nervos e 
vasos sanguíneos.



Passam os vasos 
sanguíneos



Tipos de ossificação

A – Endocondral: 

- ocorre durante a vida embrionária.

- Há cartilagem nas extremidades dos ossos

- Permite o crescimento contínuo até a 
puberdade.

B – Intramembranosa: 

- Desenvolvimento dos ossos chatos ou 
laminados - no crânio. 

-Ocorre no interior das membranas do tecido 
conjuntivo, o chamado centro de ossificação primária.

Cartilagem vira Osso







A HIPERFUNÇÃO DAS PARATIREÓIDES (HIPERPA-
RATIREOIDISMO) PODE CAUSAR OSTEOSPOROSE, ISTO É,
OS OSSOS TORNAM-SE POROSOS E QUEBRADIÇOS.



• FUNCÕES DO TECIDO ÓSSEO.

- Sustentação do corpo.

- Reservatório de Cálcio.

- Produção de células sanguíneas.



Crânio
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• 04 + 08 =12



Osteomalacia
Amolecimento dos ossos que surge no adulto e em idosos devido à 
mineralização anormal e carência de vitamina D.



FRATURA DO COLO DO FÊMUR











TECIDO CARTILAGINOSO 
• A matriz contém: – substância fundamental amorfa e 
fibras proteicas.

• As principais células são:

– condroblastos: forma a matriz cartilaginosa, célula 

jovem, intensa atividade metabólica.

– condrócitos: geram maior rigidez para o tecido, célula 

adulta.

– condroclastos: degradam o tecido cartilaginoso, sendo 

importantes na reconstituição.

O único tecido conjuntivo 
avascular



• A CARTILAGEM é desprovida de vasos sanguíneos, 

de vasos linfáticos e de nervos.
.



• TIPOS DE CARTILAGENS:

• – Hialina: tem poucas fibras de colágeno.

Exemplos: esqueleto de embrião, epífises, 
extremidade do nariz, traqueia e brônquios.

• – Fibrosa: tem muitas fibras de colágeno; 
amortece impactos.

Exemplo: discos situados entre as vértebras.

• – Elástica: possui poucas fibras de colágeno e 
muitas fibras elásticas.

Exemplos: orelha e laringe.



1. ATUA PRINCIPALMENTE NA SUSTENTAÇÃO

2. É NUTRIDO PELO PERICÔNDRIO (Vasos sanguíneos  
que envolvem a cartilagem)
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