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Grupos de células especializadas e 
semelhantes entre si, que desempenham 
funções específicas no organismo. 

Células epiteliais da 
Bochecha 

Células secretoras de Ácido 

 no estômago 

Células secretoras de 
Muco no Duodeno 



Os tecidos do organismo humano são 
classificados em 4 grupos principais: 

• tecido epitelial 

• tecido conjuntivo 

• tecido muscular 

• tecido nervoso 

















Especializado em revestir e proteger as superfícies do 
organismo, os tecidos epiteliais são formados por 
células justapostas. Geralmente, as células do tecido 
epitelial têm formato poliédrico. 

Corte De Pele 

Poro Sudoríparo 

Pêlos na Pele 





















Ele sustenta e une os  órgãos do corpo, 
preenchendo os espaços existentes entre os 
órgãos. É o tecido que existe em maior quantidade 
em nosso corpo. É formado por células que se 
encontram separadas umas das outras. O espaço 
entre as células é preenchido por um material que 
constitui a chamada substância intercelular 
composta de água,minerais e proteínas. Existem 
vários tipos de tecido conjuntivo: cartilaginoso, 
adiposo, ósseo, sangüíneo.  













Esse tecido é formado por 
células que armazenam 
gordura, sua função 
principal é reservar 
energia: as gorduras ali 
armazenadas são usadas 
pelo organismo como fonte 
de energia, sendo 
continuamente renovadas. 
Também tem como função o 
isolamento térmico e 
proteção contra choques 
mecânicos. 

Células do Tecido 
Adiposo 





Sua principal função é a de dar sustentação ao nosso 
corpo e proteger certos órgãos internos. 





Cartilagem Fibrosa 

Também chamado cartilagem. Esse tecido está presente 
em várias partes de nosso corpo: nariz, orelha, 
articulações dos ossos, etc. As células do tecido 
conjuntivo são chamadas de condrócitos. 



(A) Células de cartilagem hialina 
vistas ao microscópio. Observe os 
espaços entre elas e a cor rosa de 
seu núcleo. 

(B) Esse tipo de cartilagem - 
cartilagem hialina - é comum no 
corpo humano. Ela cobre, por 
exemplo, as extremidades das 
articulações ósseas. Muitos ossos 
de nosso corpo começam como 
cartilagem e gradualmente vão se 
transformando em osso. 

As células do tecido cartilaginoso são 
chamadas condrócitos. 







Para não ficar solta no organismo, a artéria é amarrada por fibras de 
colágeno (feito fiozinhos brancos, na foto). Dentro dela, correm os 
bicôncavos glóbulos vermelhos, transportadores de oxigênio. 



O sangue é um tecido constituído de plasma (substância rica em água, 
proteínas, sais minerais, etc) e de células: glóbulos vermelhos 
(hemácias), glóbulos brancos (leucócitos) e plaquetas. As suas 
principais funções são: transporte de nutrientes, hormônios, gases e 
resíduos da atividade celular e defesa do organismo). 

Glóbulos vermelhos 

Glóbulos brancos 

Plaquetas 

Coagulação Sangüínea 







É formado por células alongadas e com capacidade de contração. 
Essa capacidade proporciona os movimentos do corpo.  

Há dois tipos básicos de células musculares: 

Lisas - têm contração lenta e involuntária. Formam os músculos 
das paredes de órgãos como estômago e o intestino. 

Estriadas - têm contração vigorosa e voluntária. Uma exceção é o 
músculo cardíaco. 









Têm a função de 
captar estímulos 
ambientais ou do 
próprio corpo, 
conduzir impulsos 
nervosos e 
interpreta-los.  

Suas células são 
estreladas, 
geralmente longas e 
são chamadas de 
Neurônios. 

Neurônios do Cérebro 

As células escuras são células 
de Purkinje, que estão entre 
as maiores células nervosas 
do corpo. 
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