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AULAS TEÓRICAS E TEÓRICO-PRÁTICAS
1.A Histologia e os seus métodos de estudo
1.1. Preparação de tecidos para o exame microscópico
Fixação, Corte e montagem, Coloração
1.2. Técnicas para estudos histológicos
Histoquímica e citoquímica
Imunocitoquímica
Hibridização
Autoradiografia
2. Tecido epitelial
2.1 Classificação dos epitélios
2.2 Polaridade e especializações da superfície celular
2.3 Renovação das células epiteliais
2.4 Glândulas
2.5 Tipos de céulas epiteliais
Especializadas no transporte, na absorção, na secrecção
3. Tecido conjuntivo
3.1 Componentes do tecido conjuntivo
Matriz extracelular
Substância fundamental amorfa
Fibras

Objectivos Pedagógicos:
CONHECIMENTO: Aquisição dos conhecimentos básicos referentes à estrutura microscópica,
composição química e função dos tecidos e dos sistemas de tecidos
COMPREENSÃO: Capacidade de raciocínio que permita ao aluno compreender a lógica de
funcionamento dos tecidos, a estrutura e sua relação com a função dos orgãos
APLICAÇÃO: Utilizar a base de conhecimentos adquiridos de forma a pensar e explicar fenómenos
naturais do dia-a-dia
ANÁLISE: Integrar os diferentes conhecimentos e relacionar os diferentes níveis de organização dos
tecidos humanos
SÍNTESE: Desenvolver a capacidade de síntese
AVALIAR: Distinguir as diferentes estruturas, níveis de organização e os diferentes modos de
funcionamento dos diversos tecidos e sistemas de tecidos
Resultados Expectáveis:
Compreensão da microanatomia das células, tecidos e orgãos e da correlação entre a estrutura e a
função.

Aulas Teóricas: exposição, interpretação e correlacção dos diferentes assuntos
Avaliação com base num exame teórico final e na realização de um trabalho de grupo de pesquisa e
apresentação de um tema de histologia (80, 20%). A nota mínima final para aprovação na disciplina é
de 9.5/20 valores.



Células
Fixas
Migratórias
3.2 Classificação dos tecidos conjuntivos
Tecido conjuntivo propriamente dito
Laxo
Denso (Não-modelado, Modelado)
Tecido conjuntivo especializado
Cartilagem
Osso
Sangue
Linfa
Adiposo
4. Tecido Muscular
4.1. Caracteríticas gerais do tecido muscular
4.2. Músculo esquelético
Organização dos músculos esqueléticos
Células musculares esqueléticas
Miofilamentos
Organização dos miofilamentos - Sarcómeros
Túbulos T e retículo sarcoplasmático
Enervação do músculo esquelético
Junção neuromuscular (placas motoras)
Contracção e relaxamento muscular
4.3. Músculo cardíaco
Células musculares cardíacas
Mecanismo de contracção
Início da contracção cardíaca
4.4. Músculo liso
Células musculares lisas
Organização do músculo liso
Mecanismo de contracção
5. Tecido Nervoso
5.1. Células do tecido nervoso
Neurónios (pericário, dendrites, axónio, classificação)
Células de sustentação SNC (Oligodendrócitos, astrócitos, Microglia)
Células de sustentação SNP (Células de Schwann)
5.2. Sinapses
Membrana pré-sináptica, Fenda sináptica, Membrana pós- sináptica
Tipos de sinapses
5.3. Sistema nervoso central
Meninges
Plexos coróides
Líquido céfalo-raquidiano
5.4. Sistema nervoso periférico
Fibras nervosas mielinizadas e amielínicas
Nervos
Gânglios


