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 Tecido epitelial: 

• Epitélio de revestimento; 

• Epitélio glandular. 

 Epitélio de revestimento: 

 Especializações de membrana: 

• Microvilos; 

• Zônulas de oclusão; 

• Zônulas de adesão; 

• Junções comunicantes; 

• Interdigitações (pregas nas 
membranas); 

• Desmossomos. 

 Epitélio quanto ao formato 
das células: 

• Pavimentoso; 

• Cúbico; 

• Prismático. 

 Epitélio quanto ao nº de 
camadas: 

• Uniestratificado; 

• Estratificado; 

• Pseudoestratificado; 

• Epitélio de transição. 

Palavras-chave da aula: 
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 Epitélio secretor: 

• G. exócrinas; 

• G. endócrinas; 

• G. anfícrinas; 

• Células caliciformes; 

• Células de Leydig. 

 Epitélio secretor quanto ao 
produto da secreção: 

• G. merócrinas; 

• G. holócrinas; 

• G. apócrinas. 

 Epitélio secretor quanto ao 
formato da glândula: 

• G. tubulares; 

• G. acinosas; 

• G. tubuloacinosas. 

 Classificação quanto a 
natureza da secreção: 

• G. serosas; 

• G. mucosas; 

• G. seromucosas. 

 Pele – maior órgão do corpo. 

Palavras-chave da aula: 
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Tecido Epitelial 

Tecidos Conjuntivos 

Tecido Conjuntivo 

Propriamente Dito (TCPD) 

Frouxo 

Denso 
Modelado 

Não-Modelado Tecido Adiposo 

Tecido Cartilaginoso 

Tecido Ósseo 

Tecido Hematopoiético 

Tecido Sanguíneo 

Tecido Muscular 

Tecido Nervoso 
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Mielóide 

Linfóide 

Os tecidos do corpo 

Esquema dos tecidos do corpo com ênfase nos tecidos conjuntivos. 



Importante 

Tecido Epitelial  

= 
Epitélio 
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Características gerais 

• Células justapostas, muito unidas; 

• Pouca substância intercelular; 

• Avascular, sendo nutrido por um tecido 
conjuntivo subjacente; 

• Se divide em dois grandes tipos: 

Epitélio de revestimento; 

Epitélio de secreção ou glandular. 
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Funções 

 Revestimento: epiderme e mucosas; 

 

 Proteção: epiderme; 

 

Absorção : epitélio intestinal; 

 

 Secreção: epiderme, células caliciformes (muco); 

 

 Excreção: epiderme. 
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Especializações de membrana do tecido 
epitelial 
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• Ao lado: em evidência as 
especializações de membrana 
mais comuns nas células 
epidérmicas. Elas contribuem para 
a forte proximidade e união entre 
as células. 

• Abaixo: detalhe de uma região da 
membrana com junções GAP. 
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Desenhos esquemáticos das principais 
especializações de membrana encontradas 
nas células humanas: desmossomos (A), 
zônulas oclusivas (B) e nexus, ou junções 
comunicantes (C).  9 

(A) 

(C) 

(B) 
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Epitélios de revestimento 



Epitélios uniestratificados 

• Epitélio pavimentoso ou escamoso. 
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Em evidência uma camada de células pavimentosas; membrana basal e lâmina 
própria de tecido conjuntivo. 
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Em evidência uma camada de células cúbicas; membrana basal e lâmina própria de 
tecido conjuntivo. 

Epitélios uniestratificados 

• Epitélio cúbico, cubóide ou cuboidal. 
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13 

Em evidência uma camada de células colunares; cílios; membrana basal e lâmina 
própria de tecido conjuntivo. 

Epitélios uniestratificados 

• Epitélio colunar, prismático ou cilíndrico. 
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Epitélios estratificados 

Em evidência mais de duas camadas de células pavimentosas; membrana basal e 
lâmina própria de tecido conjuntivo. 

• Epitélio estratificado pavimentoso. 
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Em evidência o epitélio da bexiga, com mais de duas camadas de células globosas que 
alteram sua forma quando aquela está cheia; membrana basal e lâmina própria de 
tecido conjuntivo. 15 

Epitélios estratificados 

• Epitélio de transição. 
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Em evidência o epitélio da pseudoestratificado: os núcleos de suas células se 
apresentam em alturas diferentes. Também em evidência: cílios, membrana basal e a 
lâmina própria de tecido conjuntivo. 16 

Epitélios estratificados 

• Epitélio pseudoestratificado. 
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Em evidência alguns tipos de epitélios. Notar a forma das células e o nº de camadas. 17 
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Tabela que resume os principais tipos de epitélio quanto ao numero de camadas e 
forma de suas células e quanto às respectivas funções. 18 
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Importante 

Em termos de resistência e seleção: 

 

Epitélio cilíndrico > Epitélio cúbico > Epitélio 
pavimentoso 
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Conclusão 

Epitélio uniestratificado cúbico: 
 Ovários – epitélio uniestratificados para 

facilitar a liberação do ovócito e com células 
cúbicas para aumentar um pouco a resistência 
e não arrebentarem tão facilmente ou antes 
do tempo ideal da ovulação. 
Tubulos renais – epitélio uniestratificado para 

facilitar a reabsorção/trânsito de substâncias 
e com células cúbicas para que haja uma 
seleção, passagem controlada, das 
substâncias em deslocamento. 
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Epitélio secretor ou de secreção 



Epitélio secretor ou de secreção 

1. Glândula exócrina, aberta ou se secreção 
externa: 

 Lança sua secreção sobre um epitélio (dentro 
ou fora do corpo). 

 Ex.: lacrimais, mamárias, salivares, sebáceas, 
sudoríparas. 

 

Está no tecido conjuntivo mas tem sua origem 
no epitelial. 
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Em evidência um grupo de células do 
epitélio de revestimento proliferando e 
aprofundando-se no tecido conjuntivo. 
Forma-se, então, um ducto por afastamento 
das células. A porção secretora elimina sua 
secreção para o exterior através do ducto. 

Formação da glândula exócrina 
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2. Glândula endócrina, fechada ou de secreção 
interna: 

 Lança sua secreção (hormônio) no sangue. 

 Ex.: hipófise, hipotálamo, tireóide, testículos, 
ovários, paratireóides e suprarenais. 
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Epitélio secretor ou de secreção 

Está no tecido conjuntivo mas tem sua origem 
no epitelial. 
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Formação da glândula endócrina 

Em evidência um grupo de células do epitélio proliferando e aprofundando-se no tecido 
conjuntivo. As células perdem  a conexão com o epitélio e são envolvidas por capilares 
sanguíneos. A porção secretora é rodeada por vasos sanguíneos que lhes fornecem 
substâncias. A secreção glandular é eliminada diretamente para o interior dos capilares 
sanguíneos. 
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Epitélio secretor ou de secreção 

3. Glândula mista ou anfícrina: 

 Tanto lança secreções sobre epitélios quanto 
no sangue. 

 Ex.: pâncreas (suco pancreático e insulina). 
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Está no tecido conjuntivo mas tem sua origem 
no epitelial. 
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Esquema do pâncreas humano, uma glândula mista. Em 
evidência as suas porções exócrina e endócrina. 

Pâncreas: uma glândula anfícrina 
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Classificação das glândulas 
quanto a quantidade de células 
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Glândulas uni e pluricelulares 

A maioria das glândulas do corpo são pluricelulares. 
Porém há glândulas formadas por apenas uma célula.  

 
Glândulas unicelulares: 
 
•Células caliciformes  secretoras de muco do 
revestimento do intestino e do revestimento da 
traqueia. 
 
•Células intersticiais ou de Leydig  secretoras de 
hormônios do testículo. 
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Esquema do pâncreas humano, uma glândula mista. Em 
evidência as suas porções exócrina e endócrina. 

Pâncreas: uma glândula pluricelular 



Diagrama ilustrando a estrutura do intestino delgado. Note as vilosidades e as criptas intestinais. 

Vilosidades e criptas intestinais 



Ao lado, estrutura de uma 
vilosidade intestinal. Note as 
células em azul, elas são as células 
caliciformes: células produtoras de 
muco, que protege o epitélio 
intestinal. As células caliciformes 
são glândulas exócrinas compostas 
por apenas uma célula, como o 
próprio nome já indica. 

Células caliciformes: glândulas unicelulares 



Ao lado, maior aumento de uma cripta intestinal. Note as células azuis: as células caliciformes. 

Células caliciformes: glândulas unicelulares 



Fotomicrografia do epitélio de revestimento do intestino delgado. Células epiteliais colunares 
absortivas com borda em escova (repletas de microvilosidades) - cabeças de seta - intercaladas com 
células caliciformes secretoras de muco (mais escuras). 

Células caliciformes: glândulas unicelulares 
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Classificação das glândulas 
quanto ao produto da secreção 



• Do grego meros = parte. 
• São aquelas em que apenas o produto da secreção é 

liberado.  
• Ex.: glândulas sudoríparas e pâncreas. 
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Glândulas merócrinas 

Em destaque glândula merócrina. 
Só a secreção é liberada. 
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• Do grego apos = separar. 

• São aquelas em que apenas uma pequena parte do citoplasma 
das células é perdido juntamente com o produto da secreção.  

• Ex.: glândulas axilares, desprovidas de odor.  
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Glândulas apócrinas 

Em destaque glândula apócrina. A 
secreção e parte da célula são 
liberadas. 
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• Do grego holos = total. 
• São aquelas em que a célula toda é eliminada, levando 

junto o produto de secreção. 
• Ex.: glândulas sebáceas do couro cabeludo. 
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Glândulas holócrinas 

Em destaque glândula holócrina. 
Toda a célula e a secreção são 
liberadas. 
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Classificação das glândulas 
quanto a estrutura da glândula 



• A porção secretora se assemelha a um tubo.  

• Ex.: glândulas sudoríparas. 
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Glândulas tubulares 

Em destaque uma 
glândula tubular. 
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• A porção secretora é esférica e é chamada de ácino (ou 
alvéolo) e possui formato que se assemelha a um cacho de 
uvas. 

• Ex.: glândulas sebáceas da pele. 
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Glândulas acinosas 

Em destaque uma 
glândula acinosa. 
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• Há uma mistura dos dois anteriores. 

• Ex.: glândulas salivares mandibulares. 
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Glândulas túbulo-acinosas 

Em destaque uma 
glândula tubulo-acinosa. 
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Classificação das glândulas 
quanto a natureza da secreção 



• São aquelas que produzem secreção fluida, aquosa e 
clara.  

• Ex.: glândulas secretoras do pâncreas, cuja secreção, o 
suco pancreático, será eliminada para a cavidade do 
intestino delgado. 
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Glândulas serosas 

Em destaque um esquema do 
pâncreas. Glândula mista que 
produz o suco pancreático, 
uma secreção serosa. 
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Em destaque um esquema das glândulas salivares. A seta amarela indica as 
glândulas sublinguais, que possuem secreção de natureza mucosa. 

• São aquelas que produzem secreção viscosa, cujo 
componente principal á uma substância de natureza proteica, 
a mucina.  

• Ex.: glândulas salivares sublinguais, constituídas, em sua 
maioria, de unidades secretoras mucosas. 
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Glândulas mucosas 
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• São aquelas que produzem secreção mista, serosa e 
mucosa.  

• Ex.: glândulas salivares parótidas, situadas sob a pele 
da face, à frente do lobo da orelha. 
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Glândulas seromucosas 

Em destaque um esquema das glândulas salivares. A seta amarela indica as 
glândulas parótidas, que possuem secreção de natureza mista. 
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• É o maior órgão do corpo: 2m2 de área; 5 kg 
de peso; 0,5 mm a 4 mm de espessura. 

• Formada pela epiderme (tecido epitelial de 
revestimento ou epitélio pavimentoso 
pluriestratificado queratinizado) + a derme 
(tecido conjuntivo propriamente dito denso 
não-modelado). 

• Abaixo da pele fica o tecido adiposo ou 
hipoderme, que não faz parte da pele. 
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Pele – características gerais 



Esquema da pele humana. Em destaque as duas camadas que formam a pele: 
epiderme e derme; e o tecido adiposo: hipoderme, situado abaixo da pele. 48 
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