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Os tecidos epiteliais são constituídos por células justapostas, com grande coesão en-
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tre elas (muito próximas), existindo muito pouca substância intersticial entre as célu-
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las. A maioria das células epiteliais encontram-se na membrana basal, rica em glicoproteínas, que serve para ancorar o epitélio ao tecido subjacente.
Os diversos tecidos epiteliais podem ser classificados de acordo com vários critérios
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como o número de camadas de células, forma das células superficiais e função. Quanto à
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função os epitélios podem ser de:
•

nas, como por exemplo, o tubo digestivo, os vasos sanguíneos ou os pulmões;

ACEITE EM
09 de janeiro de 2012

revestimento: revestem a zona externa do corpo (epiderme) e as cavidades inter-

•

glandular: células especializadas na secreção de substâncias.

Quanto ao número de camada de células os epitélios podem ser:
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•

simples: com uma única camada de células
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•

estratificado: com várias camadas de células

•

pseudoestratificado: com apenas uma camada de células (todas as células con-
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tactam com a lâmina basal) cujos núcleos estão dispostos em níveis diferentes,
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criando a impressão de serem várias camadas de células.
Quanto à forma das células superficiais os epitélios podem ser:
•

pavimentoso ou escamoso: as células superficiais são achatadas, mais largas que
altas;

a utilização e a partilha para fins

•

cúbico: células poligonais, quase tão altas como largas;

não comerciais, desde que citado

•

cilíndrico ou prismático: células poligonais quase cilíndricas, mais altas que largas.

o autor e a fonte original do artigo.
Os epitélios podem ser encontrados em diversos locais do corpo. A Tabela 1, apresenta
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alguns exemplos de locais onde existe tecido epitelial e qual o tipo.
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TABELA 1. Tecidos epiteliais.
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