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HISTOLOGIA DO TECIDO ÓSSEO

O tecido ósseo é 
o principal 
constituinte do 
esqueleto 
corporal



Suporte as partes moles do

corpo

Proteção dos órgãos vitais

Alojamento da medula óssea

Movimento corporal- sistema de

alavancas

Depósito de Cálcio, Fosfato e

outros Íons

FUNÇÕES



Tecido Conjuntivo Especializado

ORIGEM HISTO-EMBRIONÁRIA

MESODERMA

Esqueleto
Axial



PRINCIPAIS CÉLULAS DO TECIDO ÓSSEO



OSTEOBLASTOS

Responsáveis por produzirem a

parte orgânica da matriz óssea.

Armazenam grande quantidade de 

fosfato de cálcio e também participam 

da mineralização do osso.  

Quando estão metabolicamente muito 

ativos eles apresentam um formato 

celular mais cuboide. Na medida que 

sua atividade diminui vão se tornando 

mais achatados. 

Matriz recém formada, não calcificada 

que está ao redor do osteboblasto é 

chamada OSTEÓIDE



OSTEÓCITOS
Formados a partir dos osteoblastos

Ficam presos dentro da matriz óssea que vai se mineralizando

O local que os OSTEÓCITOS ocupam dentro da matriz óssea se 

chama LACUNA

Cada lacuna está ligada a uma rede de pequenos canais que

permitem que os osteócitos estendam prolongamentos

citoplasmáticos e se liguem a outros osteócitos via junções de

adesão



OSTEÓCITOS



OSTEOCLASTOS
Células responsáveis pela destruição ativa da matriz óssea

(descalcificação)

Células gigantes, móveis e polinucleadas

Se originam de células mononucleadas precursoras provenientes 

da medula óssea

Local em que a matriz óssea é destruída pelos osteoclastos 

recebe  o nome de Lacunas de Howship



LAMINA HISTOLÓGICA

Osteoclastos secretam para dentro de um 

ambiente fechado:

- Ácido clorídrico

- Colagenase

- Outras hidrolases

Dissolvem a parte orgânica e a matriz 

óssea



LÂMINA HISTOLÓGICA



LAMINA HISTOLÓGICA

Osteoclastos secretam para dentro de um 

ambiente fechado:

- Ácido clorídrico

- Colagenase

- Outras hidrolases

Dissolvem a parte orgânica e a matriz 

óssea

Osteoclastos 



MATRIZ ÓSSEA

50% parte inorgânica

Íons mais encontrados: cálcio e fosfato

Pequenas quantidades:
Bicarbonato, magnésio, potássio, sódio, citrato 

Cálcio e fosfato formam cristais com estrutura da hidroxiapatita 

Parte orgânica formada por Fibras colágenas (95%) do
Tipo I e pequena quantidade de proteoglicanas e 
glicoproteínas 

As glicoproteínas parecem ter um papel importante na 
calcificação da matriz 

Hidroxiapatita + fibras colágenas = dureza e resistência do
tecido ósseo



TECIDO CONJUNTIVO ASSOCIADO



LÂMINA HISTOLÓGICA
PERIÓSTEO



TIPOS ANATÔMICO DE OSSO



Ossificação intramembranosa
Ossificação endocondral

TIPOS DE TECIDOS ÓSSEOS

Primário ou imaturo
Secundário ou lamelar

TIPOS DE OSSIFICAÇÃO



TECIDO PRIMÁRIO OU IMATURO

Tecido ósseo se diferencia a partir de células do 
tecido conjuntivo

Não possui lamelas

Possui muitas fibras colágenas sem organização definida

Menor quantidade de minerais

Maior proporção de osteócitos

Maior proporção de osteócitos



TECIDO PRIMÁRIO OU IMATURO

Alvéolos dentários Suturas do crânio



ESTRUTURA DO TECIDO ÓSSEO COMPACTO



TECIDO SECUNDÁRIO OU LAMELAR

Forma os tecidos ósseos do adulto

Estrutura em lamelas e canais

Lamelas são formadas por fibras colágenas paralelas
umas as outras e dispostas de modo concêntrico em 
torno dos canais e vasos 

Disposição concêntrica em torno de canais com 

Vasos – SISTEMAS DE HAVERS ou Ósteons

Se comunicam entre si por meio de canais oblíquos,

transversais  - CANAIS DE VOLKMAN



ESTRUTURA GERAL DO TECIDO ÓSSEO



ESTRUTURA GERAL DO TECIDO ÓSSEO



ESTRUTURA GERAL DO TECIDO ÓSSEO



ESTRUTURA GERAL DO TECIDO ÓSSEO



TIPOS DE OSSIFICAÇÃO

OSSIFICAÇÃO INTRAMEMBRANOSA

Acontece no interior de membranas do tecido conjuntivo

Forma os ossos
- Frontal
- Parietal
- Partes do Occipital
-Temporal
- Maxilares inferior 

e superior

Contribui para o crescimento dos ossos curtos e
espessamento dos ossos longos



TIPOS DE OSSIFICAÇÃO



TIPOS DE OSSIFICAÇÃO

OSSIFICAÇÃO INTRAMEMBRANOSA

1º Processo:

Cartilagem hialina sofre modificações
- Hipertrofia dos condrócitos
- Redução da matriz cartilaginosa a finos

tabiques
- Mineralização dos tabiques
- Morte dos condrócitos por apoptose



TIPOS DE OSSIFICAÇÃO

OSSIFICAÇÃO INTRAMEMBRANOSA

2º Processo:

Cavidades ocupadas por condrócitos são invadidas
por capilares sangüíneos e células osteogênicas 
provenientes do conjuntivo adjacente

Osteoblastos Depositam matriz óssea sobre 
os tabiques de cartilagem 
calcificada

Osteócitos+ matriz



TIPOS DE OSSIFICAÇÃO

OSSIFICAÇÃO INTRAMEMBRANOSA



TIPOS DE OSSIFICAÇÃO

OSSIFICAÇÃO INTRAMEMBRANOSA

Ossificação inicia na parte mediana da diástase



ASPECTOS CLÍNICOS 
ASSOCIADOS AO TECIDO ÓSSEO



REMODELAMENTO SAUDÁVEL

Osteoclasto

Reabsorção

Precursor do

osteoblasto

Osteoblasto

maduro

Formação

da matriz

óssea

Novo

osso



REMODELAMENTO SAUDÁVEL



DOENÇAS GENÉTICAS



DOENÇAS GENÉTICAS



ASSIMETRIA FACIAL



CONCLUSÃO


