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REGRAS PARA USO DA SALA DE MICROSCOPIA 

 

1 - Não permitir que os alunos deixem bolsas sobre a mesa. No máximo um caderno e lápis.  

 Motivo – o material pode ‘esbarrar’ no m.o. e movê-lo de lugar, além de tumultuar a 

bancada. 

2 – Jamais deixar lâminas soltas sobre a bancada. 

 Motivo – Outro aluno ou ele próprio pode derrubar a lâmina e quebrá-la. 

3 – Jamais deixar lâminas soltas no armário. 

 Motivo: Outro professor ou monitor pode derrubá-la ao pegar as caixas. 

4 – Não permitir que os alunos arrastem o m.o. 

 Motivo – provavelmente os novos m.o. não serão fixos à bancada e por isso os alunos 

podem querer arrastar. Não permita, pois ao arrastar o m.o. as lentes saem de sua conformação 

original e com isso perde a qualidade de foco. 

5 – Não permitir que os alunos deixem o microscópio com a objetiva de maior aumento encaixada 

e a mesa levantada. 

Motivo - os próximos alunos podem mexer na mesa (levantar) e quebrar a lâmina e objetiva. 

6 - Não permitir que os alunos deixem o microscópio com o Diafragma fechado e condensador 

abaixado. 

Motivo – os próximos alunos poderão ter dificuldades de descobrir o motivo da falta de luz. 

ATENÇÃO: Portanto nós devemos exigir que todos os alunos sigam os seguintes procedimentos ao 

final da aula, ou seja, deixem o m.o. da seguinte forma: 

  1 - Encaixar a objetiva de 4X. 

  2 - Abaixar a mesa. 

  3 – Deixar diafragma aberto. 

  4 – Deixar condensador levantado. 

  Desligar o m.o. 

  Cobrir o m.o. 

7 – Não permitir que o aluno afrouxe o parafuso do condensador. Explique para que serve e ensine 

a usar.  

Motivo - Tem aluno deixando o parafuso solto e os seguintes, ao mexer, deixam o 

condensador cair. 

8 – Não permitir que os alunos deixem o m.o. ligado sem estar usando ou quando se ausentar por 

muito tempo. 

 Motivo – as lâmpadas queimam com muita facilidade e o calor intenso estraga o m.o. 
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9 – Não permitir que os alunos mudem de objetivas pegando nelas, sempre pelo revólver. 

 Motivo – ao tocar nas objetivas pode afrouxar e, futuramente, elas podem cair. 

10 – Não permitir que os alunos, quando estiverem utilizando óleo de imersão, passem a objetiva de 

40X pelo material. Deve sair do aumento de 10X e ir para de 100X sem passar pela de 40X. 

 Motivo – a objetiva de 40X pode encostar-se ao óleo e ela não pode ser limpa, portanto com 

o tempo ela vai estragando. 

10 – Limpar adequadamente a objetiva de 100x quando utilizar, com solução e papel adequado. 

Jamais papel higiênico. 

 Motivo – se o óleo ficar por muito tempo estraga a objetiva e papel higiênico arranha. 

11 - Entregar a caixa correspondente ao número de chamada e explicar que cada um é 

responsável pela sua caixa. 

 Motivo – isso os fará mais responsáveis pelas lâminas. 

12 – Pedir ao aluno para colocar na frente da assinatura da chamada o número do m.o. que está 

utilizando e explicar que o cuidado e fechamento do m.o. são de sua responsabilidade. 

Motivo - isso os fará mais responsáveis pelos m.o. e facilitará localizar a lâmina, caso esteja 

faltando na caixa. 

13 – Deixar televisão, vídeo e m.o. sempre com a capa e desligado. 

 Motivo – a poeira estraga os equipamentos. 

14 – Ligar o desumidificador de ar na última aula (18h). 

 Motivo – evita crescimento de fungos no m.o. 

15 – Não permitir entrada de bebidas e comidas. 

 Motivo – permite a proliferação de fungo. 

16 - Não permitir movimentar o macrométrico com as objetivas de 40x e 100x. 

 Motivo – pode quebrar a lâmina e arranhar a objetivo. OBS.: Alguns m.o. estão com 

objetivas inadequadas e por isso nem sempre é possível dar o foco sem mexer no macrométrico, 

mas o professor deve identificar esses m.o. e ajudar o aluno a focalizar. Porém como regra geral, 

não se utiliza o macrométrico quando estiver com as objetivas de 40X e 100X. 

17 – Ensinar que não é preciso abaixar a mesa para mudar de objetiva, basta fazer o ajuste no foco 

utilizando o micrométrico. 

 Motivo – muitos alunos têm medo de quebrar a objetiva e por isso abaixam a mesa. 
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MICROSCÓPIO ÓPTICO (M.O.) - PARTES 

 

Mecânica 

1. pé 

2. braço 

3. tubo, canhão ou cabeçote 

4. revólver 

5. platina ou mesa 

6. charriot e pinças 

7. parafusos para ajuste macro e/ou micrométrico do foco  

 

Óptica 

Sistema de aumento:  

- oculares 

- objetivas  

Sistema de iluminação:  

- lâmpada de halogênio (fonte de luz) 

- condensador 

- diafragma  

- filtro  

- seletor de intensidade luminosa 

 

Observações: 

1. A imagem proporcionada pelo M.O. é aumentada, virtual e invertida em relação ao objeto 

examinado. 

2. Calcula-se o aumento da imagem obtida ao M.O. multiplicando-se o valor do aumento da ocular 

pelo valor do aumento da objetiva. 

3. Campo microscópico é a área da preparação que se está observando ao M.O. Quanto maior o 

aumento da imagem, menor é a abrangência do campo. 

4. Em virtude do último item, sempre se inicia a observação ao M.O. com uma combinação de 

lentes que proporcione o menor aumento, a fim de se ter uma visão panorâmica da região que se 

quer observar com maior aumento. 

5. A maior parte de nossos microscópios possuem lentes parafocais. Isto significa que, uma vez 

obtido o foco com a objetiva de menor aumento, basta girar o revólver, colocar a objetiva 10X em 

posição e acertar o foco apenas com o parafuso micrométrico. 

6. Age-se da mesma forma, ao focalizar a objetiva 40X, desde que a imagem esteja em foco com a 

objetiva 10X. 
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7. A objetiva de 100X é chamada “de imersão” e seu uso será explicado oportunamente. 

8. O aluno deverá repetir várias vezes as operações descritas no “manejo do microscópio”, a fim de 

atingir maior desenvoltura no manuseio do microscópio óptico. 
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MICROSCOPIA E LÂMINAS NÂO-PERMANENTES 

 

MICROSCOPIA DE LUZ OU ÓPTICA 

 O microscópio de luz é o mais comum e o mais utilizado nas técnicas rotineiras de 

laboratório. A maioria dos microscópios óticos fornece um aumento de 1.000 vezes e através dele é 

possível observar estruturas de até 100 nm. As medidas mais utilizadas na microscopia é o μm 

(1mm/1000) e nm (1μm/1000). 

É importante ressaltar que para uma boa imagem, além do aumento é necessária nitidez da 

imagem, ou seja, a capacidade de observar estruturas individualizadas. A olho nu é possível 

observar estruturas individualizadas se elas tiverem no mínimo 100 μm de distância e no 

microscópio de luz a 0,2 μm. 

Tanto o aumento de imagem quanto nitidez é fornecida pelo conjunto de lentes, a ocular e a 

objetiva. Além do conjunto de lentes, o microscópio possui vários componentes que dão o suporte 

mecânico e iluminação. Os principais constituintes dos microscópios são: 

1- Pé ou base – sustenta todas demais peças 

2- Braço – liga a base à parte superior do microscópio 

3- Platina ou Mesa – recebe o material (lâmina) para a análise. Ela possui o charriot, que 

permite o deslocamento da lâmina, e uma pinça, que serve para prender a lâmina. 

4- Tubo, canhão ou cabeçote – suporta os tubos onde se localizam as oculares, escala de 

ajuste de dioptrias e da distância interpupilar. 

5- Revólver – suporta as lentes objetivas. 

6- Macrométrico – permite grandes avanços ou recuos da platina em relação à objetiva. 

7- Micrométrico - permite pequenos avanços ou recuos da platina em relação à objetiva. 

8- Oculares – lentes que fornecem aumento. 

9- Objetivas - lentes que fornecem aumento e resolução da imagem, estão presas no revolver. 

Podem ser de vários aumentos (4X, 10X, 20X, 40X, 100X). 

Explicação dos dados de uma objetiva de 100: 

100 (aumento de 100 vezes) 

1.25 (abertura numérica) 

160 (extensão máxima do tubo para focalização) 

0.17 (espessura máxima da lamínula que pode ser utilizada) 

oil (deve utilizar óleo de imersão). 

10- Condensador – lentes que concentram e tornam paralelo o feixe luminoso. 

11- Diafragma – controla a entrada de luz para o condensador. 

12- Filtro – converte a luz de halogênio em luz branca. 
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13- Fonte de luz – lâmpada halógena. 

14- Seletor de intensidade luminosa – regula a intensidade da luz. 

 

FOCALIZAÇÃO 

 

 Para focalizar um material sobre uma lâmina histológica é necessário seguir as seguintes 

regras: 

1) Verificar se a objetiva de menor aumento está encaixada, se necessário utilizar o revolver 

para encaixá-la; 

2) Verificar se a platina está abaixada, se necessário utilizar o macrométrico para abaixar; 

3) Verificar se o condensador está na posição mais elevada,  

4) Verificar se o diafragma está totalmente aberto; 

5) Colocar a lâmina entre as presilhas da platina, verificar se a lamínula voltada da cima; 

6) Centralizar o material da lâmina no foco de luz; 

7) Levantar a platina até visualizar o material e utilizar o micrométrico para pequenos ajustes; 

8) Caso necessário observar em um aumento maior, utilize o revólver para mudá-la. Não é 

preciso abaixar a platina, depois que mudar a objetiva é necessário utilizar o micrométrico 

para ajustar o foco; 

9) Para utilizar a objetiva de 100X, após a focalização correta nas objetivas menores, deve-se 

pingar uma gota de óleo de imersão sobre a lâmina e mudar para a objetiva de 100X, 

utilizando apenas o micrométrico para melhorar a focalização; 

10) Após finalizar a focalização, encaixe a objetiva de menor aumento, abaixe a platina e 

desligue o microscópio. Caso utilizou o óleo, limpe a objetiva de 100X com algodão e 

solução 3:1 (álcool:éter).  

 

OBS.: Algumas pessoas possuem deficiências visuais em alguma das vistas, para que os dois 

olhos tenham a mesma nitidez devem-se fazer os procedimentos de focalização considerando 

apenas uma vista e somente depois ajustar o foco para a outra vista, para isso deve-se girar a 

ocular correspondente. 

 Cada pessoa tem uma distância entre os olhos, portanto deve-se ajustar a distância para uma 

melhor visualização distanciando ou aproximando as oculares. 
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CUIDADOS IMPORTANTES PARA COM O MICROSCÓPIO 

 

1- NÃO coma ou beba no laboratório; 

2- NÃO deixe material sobre a bancada onde estão os microscópios; 

3- NÃO arraste o microscópio; 

4- NÃO movimente o macrométrico com as objetivas de 40x e 100x; 

5- NÃO limpe as oculares e objetivas com papel higiênico; 

6- NÃO toque nas objetivas; 

7- NÃO utilize a objetiva de 40x quando estiver utilizando óleo de imersão; 

8- NÃO abaixe a mesa para mudança de objetiva. 
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FUNCIONAMENTE DO MICROSCÓPIO 

 

A luz é enviada por uma fonte; Atravessa o condensador; É espalhada uniformemente sobre 

a lâmina; Atravessa o material que está sobre a lâmina; Incide na lente objetiva, onde é formada 

uma imagem maior e invertida. A imagem atravessa a ocular, onde é aumentada; Desse modo a 

imagem final será maior e invertida em relação ao objeto. O aumento ou a capacidade de ampliação 

da imagem é dado pela combinação de lentes, ou seja, o produto dos aumentos individuais das 

lentes das objetivas e oculares. Por exemplo, se a objetiva utilizada é de 10X (dez vezes) e a ocular 

de 10X, o aumento final é de 100X (10X10).  

Quanto maior o aumento, menor será a abrangência da área observada na lâmina, por 

exemplo: Aumento de 100X o campo observado é de 1.500 μm, aumento de 400X, o campo é de 

375 μm e no aumento de 1000X o campo é de 150 μm. Por isso, antes de iniciar a análise da lâmina 

é necessário centralizar o material no campo de observação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aumento de 100X                          Aumento de 400X                                     Aumento de 

1.000x 

 

O poder de resolução de um microscópio é a capacidade deste em fornecer imagens nítidas. 

Ele é inferido de uma forma indireta, tendo como base o limite de resolução. Quanto menor o limite 

de resolução de um microscópio, maior o seu poder de resolução. O limite de resolução corresponde 

a menor distância que deve existir entre dois pontos, de modo que ainda apareçam individualizados 

na imagem formada pelo sistema de lentes. Ele é calculado pela seguinte forma: 

 

LR= K. 

         AN 

BIOLOGIA 
 LO 
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K= 0,61 (constante); 

= comprimento de onda (luz ou feixe de elétrons); 

luz branca= 550 nm ou 0,55 m 

AN= n.sen (abertura numérica da objetiva). Este valor está na objetiva. 

n= índice de refração do material que está entre a lamínula e a objetiva 

Ar: 1, óleo de imersão: 1,52 

= metade do ângulo de abertura da objetiva 

 

O valor da AN depende do índice de refração do material que está entre a lâmina e a 

objetiva. Para todas objetivas o material é o ar, apenas para as objetivas de 100X que o material 

pode ser o óleo de imersão. O fato do valor do índice de refração do óleo (1,52) ser maior que do ar 

(1,0), permite uma maior nitidez do material na objetiva de 100X, pois quanto maior o índice de 

refração, maior a AN, menor o limite de resolução e quanto menor o limite de resolução, menor 

pode ser a distância entre dois pontos para que eles apareçam individualizados. 

A espessura dos cortes, por mais fina que seja, abrange mais de uma região que aquela que 

está sendo observada no plano focal. A distância entre as regiões imediatamente acima e abaixo do 

plano focal, que permanecem simultaneamente em foco, é chamada de profundidade de campo. 

Para observar essas diferentes regiões basta mexer no micrométrico, abaixando ou subindo a mesa. 

A profundidade é proporcional ao valor da AN (abertura numérica). Quanto maior o aumento da 

objetiva, maior a AN e conseqüentemente menor a profundidade de campo possível de ser 

observada. 

 

PRÁTICA 

 

1 – Lâmina não-permanente da mucosa bucal  

Objetivos: Aprender a técnica de espalhamento; Analisar a importância da coloração para células 

animais, Diferenciar o núcleo, Observar a forma das células. 

 Colocar uma gota de solução salina (0,9%) sobre uma extremidade da lâmina e na outra 

extremidade coloque uma gota de corante azul de metileno 1%; 

 Fazer uma suave raspagem na mucosa bucal, com um palito de fósforo; 

 Colocar o material colhido sobre a gota de solução salina e depois na gota do corante e cobrir as 

duas porções com lamínulas; 

 Observar com objetivas de 10 e 40X (regulando o diafragma); 
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MICROSCÓPIO OPTICO 
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TÉCNICA PARA OBTENÇÃO DE LÂMINAS 

(preparados histológicos permanentes) 

 

Sob este título, estudaremos os passos para a obtenção de um preparado histológico permanente, 

denominado lâmina, que serão descritos a seguir: 

1. Colheita do material - é a obtenção da peça, por biópsia ou necropsia. 

2. Fixação - o tratamento assim denominado visa impedir a destruição das células por suas próprias 

enzimas (autólise), ou bactérias. 

Este tratamento é feito imediatamente após a retirada do material (biópsia), ou até antes (fixação por 

perfusão do animal). A fixação visa ainda endurecer os tecidos, tornando-os mais resistentes e 

favoráveis às etapas subsequentes da técnica histológica. 

Resumindo, pode-se dizer que a fixação é o tratamento da peça histológica a fim de que possamos 

observar ao microscópio os componentes teciduais, com a morfologia e a composição química 

semelhantes às existentes no ser vivo. 

A fixação pode ser feita por processos físicos ou químicos. A fixação química, mais usada em 

Histologia, é feita por fixadores que podem ser simples ou compostos. Como exemplo de fixador 

simples temos o formol e, de composto, citamos o líquido de Bouin (uma mistura de formol, ácido 

pícrico e ácido acético). 

3. Desidratação - visa retirar a água dos tecidos, a fim de permitir a impregnação da peça com 

parafina. Para isto, a peça é submetida a banhos sucessivos em álcoois de teor crescente (ex.: álcool 

a 70%, 80%, 90% e 100%). 

4. Diafanização - visa impregnar a peça com um solvente de parafina. O mais usado é o xilol. 

5. Impregnação pela parafina fundida - tem a finalidade de permitir a obtenção de cortes 

suficientemente finos para serem observados ao microscópio. Para isso os tecidos devem ser 

submetidos a banhos de parafina a 60°C, no interior da estufa. Em estado líquido, a parafina penetra 

nos tecidos, dando-lhes, depois de solidificada, certa dureza. 

6. Inclusão - é a passagem da peça que estava na estufa para um recipiente retangular (forma) 

contendo parafina fundida que, depois de solidificada à temperatura ambiente, dá origem ao 

chamado “bloco de parafina”. A inclusão pode também ser feita com celoidina, gelatina ou 

resorcina epóxi, sendo estas últimas usadas para microscopia eletrônica. 

7. Microtomia - é a etapa em que se obtém delgadas fatias de peças incluídas na parafina, através 

de um aparelho chamado micrótomo, que possui navalha de aço. A espessura dos cortes geralmente 

varia de 5 a 10 um (micrômetros). (1 um = 0,001 mm) 

8. Extensão - os cortes provenientes da microtomia são “enrugados”. Para desfazer estas rugas, são 

esticados num banho de água e gelatina a 58°C, e “pescados” com uma lâmina. Leva-se então, à 

estufa a 37°C, por 2 horas, para que se dê a colagem do corte à lâmina, pela coagulação da gelatina 

contida na água quente. 

9. Coloração - tem a finalidade de dar contraste aos componentes dos tecidos, tornando-os visíveis 

e destacados uns dos outros. Para realizá-la, são observados 3 itens: 

a) Eliminação da parafina - por meio de banhos sucessivos em xilol, benzol ou toluol. 

b) Hidratação - é executada quando o corante utilizado é solúvel em água. Deve ser gradativa, com 

álcoois de teor decrescente, para evitar o rompimento dos tecidos. 



 13 

c) Coloração - os corantes são compostos químicos com determinados radicais ácidos ou básicos 

que possuem cor, e apresentam afinidade de combinação com estruturas básicas ou ácidas dos 

tecidos. Rotineiramente, usa-se hematoxilina, corante básico, que se liga aos radicais ácidos dos 

tecidos, e eosina, corante ácido que tem afinidade por radicais básicos dos tecidos. Os componentes 

que se combinam com corantes ácidos são chamados acidófilos e os componentes que se combinam 

com corantes básicos são chamados basófilos. Por exemplo, os núcleos das células, onde 

predominam substâncias ácidas (DNA), são basófilos, ou seja, coram-se pela hematoxilina (corante 

básico de cor roxa); por sua vez, o citoplasma, onde predominam substâncias básicas (proteínas 

estruturais), é acidófilo, corando-se pela eosina (corante ácido de cor rosa). 

10. Desidratação - visa retirar a água, quando os corantes utilizados forem soluções aquosas, a fim 

de permitir perfeita visualização dos tecidos, pois a água possui índice de refração diferente do 

vidro, e ainda prevenir a difusão dos corantes. Para isto usam-se banhos em álcoois de teor 

crescente. 

11. Diafanização - a diafanização é feita com xilol, a fim de tornar os cortes perfeitamente 

transparentes. 

12. Montagem - é a etapa final da técnica histológica, e consiste na colagem da lamínula sobre o 

corte, com bálsamo do Canadá, que é solúvel em xilol e insolúvel em água. A lamínula impede que 

haja hidratação do corte pela umidade do ar ambiente, permitindo então que estas lâminas se 

mantenham estáveis por tempo indefinido. Após a montagem, levam-se as lâminas à estufa, para 

secagem do bálsamo do Canadá. 
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Figura 1. Etapas da Técnica Histológica: 
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Figura 2. Diferentes planos de cortes histológicos: 
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Figura 3. Diferentes planos de cortes histológicos (continuação): 

 

(Fonte das figuras : Bacha & Wood, 1991) 

  

 

 



 17 

 

 

 

TECIDO EPITELIAL DE REVESTIMENTO 

 

 

LÂMINA A - Células epiteliais planas descamadas (Mucosa oral, HE) 

 Estas células foram coletadas da mucosa oral e estendidas sobre a lâmina. Foi feita a 

coloração com hematoxilina e eosina (HE). 

 Para uma boa observação, deve-se procurar uma célula isolada. Esta célula tem a forma 

achatada, plana e com um contorno irregular. O citoplasma é volumoso e é constituído 

principalmente por proteínas básicas. Pelo fato do citoplasma ser básico, ele terá afinidade pelo 

corante ácido, que é a eosina. A eosina tem coloração rosada ou alaranjada e impregna o 

citoplasma, que fica então rosado. As estruturas que se coram pelos corantes ácidos são 

denominadas acidófilas ou eosinófilas (filo = afinidade). 

 O núcleo é redondo e central; constituído principalmente por ácinos nucléicos. Por ter 

caráter ácido, o núcleo terá afinidade pelo corante básico, que é a hematoxilina, de cor roxa. As 

estruturas que se coram por corantes básicos são basófilas. 

 

 

LÂMINA Q1 - Tecido epitelial de revestimento pavimentoso simples  

         (Capilares do rim, HE) 

 Na camada cortical do órgão, mais externa, são observadas estruturas arredondadas, os 

gromérulos. Ao redor deles pode ser visualizada uma membrana muito fina formada por um epitélio 

de revestimento plano simples, que constitui o folheto parietal da Cápsula de Bowman.  

Pode ser observado também revestindo internamente os vasos sangüíneos, ficando, portanto, 

em contato direto com o sangue circulante. Está constituído por uma só camada de células planas; 

como o citoplasma destas células é muito fino, não pode ser visualizado, sendo observados apenas 

os núcleos, que são achatados, acompanhando o formato das células. Nos vasos, este tecido é 

denominado de “endotélio”, mas quando se encontra revestindo as cavidades peritoneal, pericárdica 

e pleural, recebe o nome de “mesotélio”.                                                                                                 

 

LÂMINA Q1 - Tecido epitelial de revestimento cúbico simples (Túbulos do rim, HE) 

 Este tecido encontra-se revestindo cada um dos túbulos renais, sendo melhor observado na 

região da papila renal. Nesta região, o epitélio dos túbulos é simples e cúbico, isto é, apresenta uma 

só camada de células cúbicas. Pode-se observar os limites celulares de cada célula, as quais 

apresentam maior quantidade de citoplasma do que o epitélio cúbico do ovário. Nos túbulos das 

demais regiões, o epitélio é o mesmo, só não é possível observar os limites celulares das células 

cúbicas. 

   

 

LÂMINA A3 -  Tecido epitelial de revestimento cilíndrico simples (Vesícula biliar, HE) 

 Encontra-se revestindo internamente o órgão. Este tecido epitelial é classificado como 

cilíndrico porque as células são de formato cilíndrico, e simples porque é constituído por uma única 

camada de células. Nesta lâmina é característico o posicionamento basal dos núcleos, indicando o 

polo nutritivo dessas células, que está em contato com a lâmina basal. 

 

LÂMINA C1 - Tecido epitelial de revestimento pseudo-estratificado cilíndrico ciliado com 

células caliciformes (Traquéia, HE) 

 Encontra-se revestindo a luz da traquéia. Este epitélio é formado por uma única camada de 

células, em sua maioria cilíndricas, porém com alturas diferentes, sendo que seus núcleos aparecem 

em várias alturas, o que dá a falsa idéia de estratificação, ou seja, parece que o tecido tem várias 
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camadas. Na realidade, todas as células tocam na membrana basal, embora nem todas alcancem a 

superfície. As células caliciformes aparecem com o citoplasma claro, não corado, e se encontram 

entre as outras células epiteliais. Os cílios presentes na superfície celular caracterizam o epitélio de 

revestimento das vias aéreas superiores. 

 

LÂMINA L1- a)  Tecido epitelial de revestimento pavimentoso estratificado não-queratinizado  

( mucosa) 

b)  Tecido epitelial de revestimento pavimentoso estratificado queratinizado  (Face externa do 

lábio - pele)     (Lábio, HE) 

 

 Estes tecidos são classificados como estratificados por que apresentam várias camadas ou 

“estratos” de células, e pavimentosos porque as células da camada superficial apresentam-se 

pavimentosas ou planas. Não-queratinizado significa que não há queratina acima das células 

superficiais, e queratinizado, que há queratina na superfície do tecido. A queratina, proteína 

produzida pelas próprias células epiteliais, aparece como uma camada muito acidófila disposta 

sobre as células mais superficiais do epitélio queratinizado, e muitas vezes pode-se “descolar” do 

epitélio devido à técnica histológica.  

 Pode-se observar que, nos dois tecidos, a camada basal de células, que está em contato com 

a lâmina basal, é formada por células altas, quase cilíndricas, e que as camadas intermediárias são 

formadas por células que vão gradualmente se tornando mais baixas, até ficarem planas na camada 

superficial. 

 

LÂMINA A5 - Tecido epitelial de revestimento estratificado de transição ou polimorfo 

(Bexiga, HE) 

 É um epitélio estratificado, porque tem mais de uma camada de células. A forma das células, 

principalmente da camada superficial, modifica-se de acordo com o estado fisiológico do órgão, por 

isso é denominado polimorfo ou de transição. 

 Na bexiga vazia as células epiteliais superficiais ficam arredondadas e grandes. Se fosse 

possível fazer lâminas de uma bexiga cheia, observaríamos as células superficiais com formato 

achatado. 

 Os limites celulares são bem visíveis, devido à presença de grande quantidade de glicocálix 

entre as células deste epitélio. 

 

 

TECIDO EPITELIAL GLANDULAR 

 

 

LÂMINA C4 - Glândula exócrina unicelular: célula caliciforme (Traquéia, PAS) 

 A técnica do PAS nos permite evidenciar a célula caliciforme com o material sintetizado em 

seu interior e que, ao sair, irá constituir a secreção dessa glândula, o muco. Como o muco é 

constituído por polissacarídeos, ele é PAS positivo, corando-se de púrpura com esta técnica 

(coloração vermelho-arroxeada). 

 As células caliciformes estão colocadas entre as do epitélio de revestimento, e distinguem-se 

das demais por tomarem uma coloração púrpura, contrastando com as células vizinhas, que não se 

coram com o PAS. A forma destas glândulas, como o próprio nome diz, é a de um cálice. Como 

cada glândula é composta por apenas uma célula epitelial secretora, ela é classificada como 

“glândula exócrina unicelular”. Em algumas preparações, podemos encontrar, sobre os cílios do 

epitélio de revestimento, o produto de síntese destas glândulas, o muco, corado em púrpura. Apesar 

de ser exócrina, esta glândula não apresenta ducto, ela é intra-epitelial e se abre diretamente na 

superfície do epitélio de revestimento que a contém. Os núcleos das células apresentam-se corados 

de roxo pela hematoxilina. 

 Nesta lâmina pode-se observar, ainda, a membrana basal do epitélio de revestimento, que 
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também é PAS positiva, corando-se de púrpura com esta técnica, por apresentar polissacarídeos. 

 

LÂMINA K5 - Glândula exócrina tubulosa simples (Intestino grosso, HE) 

 Estas glândulas têm a forma tubulosa, por semelhança a um tubo, e são constituídas por 

invaginações do epitélio de revestimento para o interior da parede do órgão. Cada glândula é um 

tubo que desemboca no epitélio de revestimento, e este tubo é sustentado por tecido conjuntivo. 

Entre as células que formam o epitélio secretor desta glândula, há muitas caliciformes, mas a sua 

secreção não é evidenciada devido à técnica utilizada, notando-se então, a sua imagem negativa (em 

branco). A glândula não tem uma direção uniforme, por isso nesta preparação aparecem tanto cortes 

transversais, como oblíquos e longitudinais, devendo ser analisados todos os tipos de cortes. 

 O corte longitudinal é semelhante a um dedo de luva, enquanto o transversal apresenta-se 

circular. 

  

LÂMINA L1 - Glândula exócrina tubulosa simples enovelada (Sudorípara) e  

                      glândula exócrina acinosa simples (Sebácea)  (Pele do lábio, HE) 

 Para a observação destas glândulas, deve-se inicialmente localizar a zona do lábio 

constituída de pele, isto é, aquela que apresenta epitélio queratinizado. Logo abaixo deste epitélio 

há tecido conjuntivo com pelos, glândulas sebáceas e sudoríparas. 

 A glândula sudorípara tem a forma de um tubo sinuoso, enovelado. O corte histológico não 

acompanha as sinuosidades da glândula, e secciona diversas vezes cada tubo. Cada secção do tubo 

glandular aparece com a parede formada por uma única camada de células epiteliais cúbicas 

rodeando um espaço interno (luz ou lúmen), onde a secreção de cada célula é lançada. Este tubo de-

semboca na superfície epitelial queratinizada (superfície da pele), de onde foi originado. Quanto ao 

modo de extrusão do produto secretado pelas células, esta glândula pode ser apócrina ou merócrina, 

dependendo da localização e/ou espécie animal. 

 A glândula sebácea é uma glândula acinosa simples modificada, e apresenta um aspecto 

maciço, já que a luz não aparece. É constituída por células claras, bem delimitadas, cheias de 

gotículas de lipídios, cada uma apresentando um núcleo redondo e central. Seu ducto excretor 

desemboca geralmente em um folículo piloso. Quanto ao modo de extrusão do produto secretado 

pelas células, esta glândula é holócrina. 

 

LÂMINA L6 ou L9 - Glândula exócrina acinosa composta (Parótida, HE) 

 Neste corte observa-se uma grande quantidade de unidades secretoras formadas por tecido 

epitelial glandular. Estas unidades secretoras são de forma acinosa (arredondada), e por isto podem 

ser chamadas simplesmente de ácinos. A luz destes ácinos, como é muito pequena, não pode ser 

visualizada. Entre os ácinos, que são os componentes mais numerosos da glândula, podem ser vistos 

ductos intralobulares (dentro dos lóbulos), que são pequenos, e extralobulares (fora dos lóbulos), 

que são grandes. Todos os ductos apresentam luz visível; quanto mais calibroso for o ducto, maior a 

sua luz. Como os ductos são ramificados, permitem classificar esta glândula como composta. A 

ramificação dos ductos só pode ser visualizada nos seus cortes longitudinais. Os ácinos e ductos vão 

constituir o parênquima, que está dividido em lóbulos por septos de tecido conjuntivo. O tecido 

conjuntivo, por sua vez, é chamado de estroma.  

Na lâmina L6, o parênquima dos lóbulos está mais compacto, sendo mais difícil individualizar 

os ácinos serosos. Por outro lado, é mais fácil a visualização dos lóbulos e dos ductos 

extralobulares. 

Na lâmina L9, o parênquima está menos compactado, o que facilita a identificação dos ácinos 

serosos individualizados. 

 

LÂMINA O2  - Glândula endócrina vesicular ou folicular (Tireóide, HE) 

 Nesta glândula, as células estão organizadas em forma de vesícula, ou seja, as células 

secretoras formam a parede de estruturas esféricas, denominadas de vesículas ou folículos, dentro 

das quais fica armazenada a secreção produzida. A parede de cada vesícula é constituída por uma 
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única camada de células cúbicas, as células secretoras. A secreção armazenada dentro da vesícula 

cora-se de rosa-alaranjado, sendo denominada de colóide. Ao redor das vesículas estão capilares 

sangüíneos que, portanto, entram em contato com as células secretoras. Os hormônios são 

armazenados no colóide, numa forma inativa, e, quando necessário, são reabsorvidos pelas próprias 

células secretoras e transferidos para a circulação sangüínea dos capilares adjacentes. 

 

  - Glândula endócrina cordonal (Paratireóide, HE) 

 A paratireóide encontra-se dentro ou ao lado da tireóide. É formada por células secretoras 

cúbicas que se dispõem lado a lado formando cordões irregulares, podendo ser observado o 

alinhamento dos seus núcleos redondos. Entre estes cordões encontram-se capilares, dificilmente 

visualizados, de modo que todas as células secretoras estão em contato com capilares sangüíneos. 

  

TECIDOS CONJUNTIVOS 

 

 

LÂMINA B6 ou H7 - Tecido conjuntivo frouxo (Polpa dental, HE)  

  Nesta lâmina, o tecido que predomina é o conjuntivo frouxo, e as estruturas mais evidentes 

são vasos sangüíneos de vários tamanhos, com ou sem sangue no seu interior. 

 Neste tecido existem todos os elementos estruturais típicos do tecido conjuntivo 

propriamente dito. Podem existir todos os tipos de células do conjuntivo, mas as mais comuns são 

os fibroblastos e os macrófagos. Estes últimos só podem ser identificados com coloração intravital. 

 As fibras encontradas no tecido conjuntivo frouxo são de três tipos: elásticas, colágenas e 

reticulares. As colágenas são as mais freqüentes, dispondo-se entre as células em feixes finos, 

corados em rosa, dando ao tecido um aspecto delicado e homogêneo. Para a visualização dos outros 

dois tipos de fibras há necessidade de técnicas especiais, como também para visualizar a substância 

fundamental amorfa, que não é bem preservada pela técnica histológica. 

 

LÂMINA L1 - Tecido conjuntivo denso não-modelado (Mucosa do lábio, HE) 

 Este tecido encontra-se abaixo da mucosa do lábio (lado que apresenta epitélio de 

revestimento pavimentoso estratificado não-queratinizado). 

 Neste tecido, há predominância de fibras colágenas em relação aos outros componentes, por 

isto ele é classificado como denso. Estas fibras se dispõem em feixes grossos, e como há feixes em 

todas as direções, classificamos este tecido como não modelado. Como as fibras colágenas formam 

feixes grossos e irregulares, este tecido tem um aspecto grosseiro, se for comparado com o 

conjuntivo frouxo. 

 As células mais freqüentes são os fibroblastos, que sintetizam as fibras colágenas.  

 Os feixes de fibras colágenas são acidófilos, portanto, se coram em rosa. 

 

LÂMINA B8 - Tecido conjuntivo denso modelado (Tendão, HE) 

 Este tecido é encontrado nos tendões, por isto, pode ser chamado também de tendinoso. Ele 

é classificado como denso, porque o componente que predomina são as fibras colágenas. Estas 

fibras são grossas e se apresentam organizadas paralelamente, em uma única direção, por isso este 

tecido é classificado como modelado. Entre os feixes de fibras colágenas, que são os elementos 

predominantes, notam-se fibroblastos dispostos em fileiras paralelas. Estes fibroblastos tem núcleo 

alongado, sendo o seu citoplasma dificilmente visualizado, por ser muito delgado e também por 

tomar a mesma cor rósea das fibras colágenas. Os núcleos mais grossos são de fibroblastos ativos, e 

os mais finos são de fibroblastos inativos, denominados de fibrócitos. 

 

LÂMINA K17 ou K3 - Células do tecido conjuntivo frouxo (Intestino delgado, HE) 

 Esta lâmina mostra um órgão tubular, cortado transversalmente, cuja luz irregular está 

revestida por epitélio cilíndrico simples. 

 Abaixo deste epitélio encontramos o tecido conjuntivo frouxo, que neste órgão apresenta 
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muitas células de defesa descritas a seguir. 

 Plasmócito - é uma célula ovalada que apresenta um núcleo excêntrico, arredondado, com a 

cromatina disposta radialmente, dando muitas vezes o aspecto de “roda de carroça” ao núcleo. O 

citoplasma é bem visível, facilitando a identificação desta célula. 

 Linfócito - é uma célula arredondada e muito pequena. Apresenta um núcleo bem corado 

(cromatina condensada) que ocupa praticamente toda a célula. O citoplasma dificilmente será 

visualizado, por ser muito escasso. Esta célula é facilmente identificada pela cor e o formato do 

núcleo (redondo e escuro), já que o citoplasma não pode ser visto. 

 Fibroblasto – é uma célula que apresenta núcleo alongado e citoplasma estrelado, ou seja, 

com prolongamentos citoplasmáticos. Como o citoplasma adquire coloração semelhante a das fibras 

colágenas, é dificilmente visualizado. Portanto, a célula é identificada pelo seu núcleo, que 

apresenta-se alongado, claro e com um ou mais nucléolos visíveis. 

 Também podem ser visualizados, eventualmente, outros leucócitos (eosinófilos e 

neutrófilos) e macrófagos. Estes últimos são identificados pelo núcleo em forma de rim. 

 

LÂMINA B2 - Fibras colágenas (Língua, Picrosirius-Hematoxilina) 

 As fibras colágenas aparecem nesta lâmina como filamentos avermelhados, rodeando as 

células musculares que estão coradas em amarelo. 

 

LÂMINA H5 - Fibras elásticas (Aorta, resorcina-fucsina) 

  As fibras elásticas são bem observadas na parede das artérias de grande calibre. Quando 

usada a técnica de resorcina-fucsina, elas coram-se em púrpura ou roxo. Estas fibras são notadas 

pela forma sinuosa com que aparecem, sendo mais grossas do que as reticulares. Esta técnica de 

coloração cora apenas a elastina, por isso os demais componentes teciduais da parede desta artéria 

não são visualizados. 

 

LÂMINA B5 - Fibras reticulares (Fígado, impregnação argêntica: pela prata)  

  Estas fibras são identificadas pela coloração negra que tomam, quando coradas por sais de 

prata, e pela sua disposição numa verdadeira rede, sendo muito delicadas. Seu diâmetro pode ser 

comparado ao das fibrilas colágenas. Os demais componentes teciduais deste órgão não se coram 

bem pela prata, ficando amarelados ou amarronzados. 

 

 

TECIDO ADIPOSO 

 

 

LÂMINA B7 - Tecido adiposo unilocular (HE) 

 As células do tecido adiposo unilocular apresentam os núcleos rechaçados para a periferia, 

circundados por pequenas porções de citoplasma, como se fosse um anel em torno do vacúolo 

deixado pela gotícula de gordura neutra, que é dissolvida pela técnica histológica.  Elas são 

esféricas, mas como estão comprimidas entre si, podem adquirir um formato poliédrico.  Este tecido 

é muito vascularizado, mas como suas células são muito grandes, só podem ser vistos os vasos 

maiores, sendo difícil a visualização dos capilares, que praticamente desaparecem entre as enormes 

células adiposas. 

  Nesta lâmina, também podem ser encontradas algumas células adiposas multiloculares, entre 

as células do tecido adiposo unilocular. 

 

LÂMINA I5 - Tecido adiposo multilocular (Periferia do timo, HE) 

 Este tecido pode ser encontrado na periferia do timo. 

 As células do tecido adiposo multilocular apresentam numerosas gotículas de gordura no 

citoplasma, e seu núcleo é redondo e excêntrico, o que torna fácil diferenciá-las das células adiposas 

uniloculares.  
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TECIDO CARTILAGINOSO 

 

 

LÂMINA C1 - Tecido cartilaginoso hialino (Corte transversal de traquéia, HE) 

 Este tecido encontra-se no meio da parede deste órgão, constituindo anéis em forma de “C”. 

Ele é envolvido pelo pericôndrio, que é um tecido conjuntivo denso. No pericôndrio estão os 

condroblastos (semelhantes aos fibroblastos), que são as células jovens do tecido cartilaginoso. São 

os condroblastos que se diferenciam em condrócitos e produzem a substância intercelular (matriz).  

A matriz é constituída por fibrilas colágenas do tipo II e substância fundamental amorfa, composta 

por proteoglicanas ácidas. Os condrócitos ficam confinados numa cavidade dentro da matriz, 

denominada de lacuna ou condroplasto. Freqüentemente, os condrócitos estão retraídos devido à 

técnica histológica, não ocupando toda a lacuna. Cada lacuna é delimitada por uma área mais 

basófila chamada matriz territorial, com poucas fibrilas colágenas e maior quantidade de substância 

fundamental amorfa. Quando vários condrócitos aparecem em grupos, originados de uma mesma 

célula genitora por sucessivas mitoses, o que geralmente ocorre no centro da cartilagem, recebem o 

nome de grupo isógeno coronário. 

 

LÂMINA C4 - Tecido cartilaginoso hialino (Corte transversal de traquéia, PAS) 

 Esta lâmina é igual à C1, só mudando a coloração. A técnica de PAS evidencia os 

polissacarídeos que compõem a substância fundamental amorfa, que adquire uma coloração 

púrpura. Nesta lâmina pode-se observar, ao redor das lacunas com os condrócitos, a matriz 

territorial, que adquire uma coloração mais escura, por ter uma maior concentração de 

polissacarídeos. 

 

LÂMINA C2 - Tecido cartilaginoso elástico (Epiglote, Resorcina-Fucsina) 

 Este tecido é semelhante ao cartilaginoso hialino, possuindo os mesmos componentes: 

condroblastos no pericôndrio e condrócitos em lacunas dentro da matriz. Leva o nome de elástico 

porque sua matriz, além de apresentar fibrilas colágenas do tipo II e substância fundamental amorfa, 

contém fibras elásticas, que são evidenciadas por esta técnica de coloração, adquirindo a coloração 

arroxeada. Em geral, neste tecido os condrócitos são bem maiores do que os do tecido cartilaginoso 

hialino, mas também se encontram retraídos, devido à técnica histológica, não ocupando toda a 

lacuna. 

 

LÂMINA C3 - Tecido cartilaginoso fibroso (HE) 

 O tecido cartilaginoso fibroso possui, basicamente, os mesmos componentes do tecido 

cartilaginoso hialino, porém com duas diferenças importantes: 

 

1º) Há uma predominância marcante de fibras colágenas do tipo I, formando feixes grossos 

acidófilos. Estes feixes são bem visualizados nesta lâmina, e aparecem em cortes transversais, 

longitudinais e oblíquos. 

2º)  Ausência do pericôndrio.  

 

 Pode ser observada a presença de alguns grupos isógenos axiais, ou seja, grupos isógenos 

formados por condrócitos alinhados. 

 A visualização dos condrócitos em lacunas é a única maneira de diferenciar este tecido do 

conjuntivo denso, visto que, em menor aumento, são muito semelhantes. 

 

 

TECIDO ÓSSEO 
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LÂMINA D4  -  Tecido ósseo primário (Osso longo)  

 (Técnica de preparação: desmineralização + HE) 

 Nesta lâmina, ao contrário da D1, foi removida a parte mineral da matriz óssea, 

permanecendo somente a parte orgânica. Aparecem as trabéculas ósseas, constituídas por matriz 

óssea, e as cavidades situadas entre elas. Estas cavidades estão preenchidas pela medula óssea 

vermelha ou pelo tecido conjuntivo frouxo osteogênico. As trabéculas se destacam pela forte 

coloração vermelha que apresentam. São três as células do tecido ósseo que podem ser  visualizadas 

nesta lâmina: 

1. Osteoblastos: são células jovens, que apresentam a capacidade de produzir a parte orgânica da 

matriz óssea. Elas estão localizadas na periferia das trabéculas, uma ao lado da outra, 

lembrando um epitélio de revestimento simples. Quando estão em atividade são cubóides, mas 

quando em estado pouco ativo são achatadas. Estas células, associadas a uma delicada rede de 

fibras reticulares, não visualizadas, constituem o endósteo. 

2. Osteócitos: São células situadas no interior da matriz, ocupando lacunas (osteoplastos), das 

quais partem canalículos que se anastomosam com os canalículos de lacunas vizinhas. Estes 

canalículos são muito finos, não podendo ser visualizados. Os osteócitos têm a forma de 

amêndoa e aparecem retraídos, devido à técnica histológica. 

3. Osteoclastos: São células globosas, gigantes e polinucleadas (de 6 a 60 ou + núcleos), que 

aparecem nas superfícies das trabéculas ósseas, e participam do processo de reabsorção desse 

tecido. São melhor visualizados na proximidade das epífises, onde se destacam por 

apresentarem coloração bem acidófila (vermelha). Os osteoclastos, freqüentemente, provocam 

depressões na matriz, que são denominadas lacunas de Howship. 

 

  Firmemente aderido à superfície externa da diáfise deste osso, encontramos o periósteo, 

geralmente constituído por duas camadas: uma mais externa, onde predominam as fibras colágenas, 

e a outra mais interna, na qual a população celular é mais evidente, sendo constituída 

principalmente por células osteogênicas, que apresentam morfologia semelhante a dos fibroblastos. 

 

 

LÂMINA D1 - Tecido ósseo secundário ou Haversiano (Corte transversal da diáfise de um osso 

longo -Técnica de preparação: Desgaste) 

 OBS.: Como esta lâmina não é corada, deve ser olhada com o condensador abaixado e com 

pouca luz, para se obter maior contraste. Este tipo de tecido ósseo é muito bem estudado nas diáfi-

ses dos ossos longos. As lamelas (camadas de matriz óssea) se dispõem da maneira típica, 

constituindo os sistemas de Havers, os intermediários e os circunferenciais, externo e interno. Nesta 

preparação, foi removida toda a parte orgânica do tecido, permanecendo só a parte mineral. 

Portanto, foram removidas as células, o colágeno da matriz, o periósteo e o endósteo. 

 Os sistemas de Havers são formados por lamelas concêntricas, apresentando no centro os 

canais de Havers, onde havia tecido conjuntivo com vasos e nervos. Os canais de Havers 

comunicam-se entre si, com a cavidade medular e com a superfície do osso através dos canais de 

Volkmann, transversais ou oblíquos ao eixo longo do osso. 

 Os sistemas intermediários estão situados entre os de Havers, e representam restos de 

antigos sistemas de Havers que escaparam à reabsorção, durante o crescimento e remodelação do 

osso. 

 O sistema circunferencial externo é formado por lamelas paralelas entre si, localizadas na 

superfície externa do osso, próximas ao periósteo. O sistema circunferencial interno também possui 

lamelas com a mesma disposição paralela, porém se localiza junto à cavidade medular, em relação 

com o endósteo. 

 Como neste tipo de preparação a substância orgânica se perde totalmente, permanecendo 

apenas a inorgânica, as lacunas onde se localizavam os osteócitos estão vazias, cheias de ar, 

aparecendo em negro (lacunas ou osteplastos). O mesmo acontece com os canais vasculares. 
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LÂMINA D4   -  Ossificação endocondral (Osso longo)  

 (Técnica de preparação: desmineralização + HE) 

Esta é a ossificação que ocorre a partir de um molde de tecido cartilaginoso hialino. 

Nesta lâmina encontramos um osso longo em formação, cuja diáfise apresenta tecido ósseo 

primário, e cujas metáfises estão, neste momento, sofrendo o processo de ossificação endocondral, 

o que pode ser evidenciado na estrutura denominada de disco epifisário. Este disco é responsável 

pelo crescimento do osso longo em comprimento. O disco epifisário apresenta cinco zonas distintas, 

que são, a partir da epífise: 

1. Zona de cartilagem em repouso ou de cartilagem hialina normal 

Região onde o tecido cartilaginoso hialino se apresenta sem qualquer alteração morfológica. 

2. Zona de cartilagem em crescimento, ou zona de multiplicação dos condrócitos, ou ainda zona 

de cartilagem seriada 

Os condrócitos sofrem várias divisões mitóticas, formando fileiras ou colunas paralelas de 

células achatadas (semelhantes a pilhas de moedas), chamadas grupos isógenos axiais. 

3. Zona de hipertrofia 

Os condrócitos ficam muito volumosos e a matriz fica reduzida a tabiques delgados entre as 

células hipertróficas. 

4. Zona de calcificação da matriz cartilaginosa 

Os delgados tabiques de matriz cartilaginosa se mineralizam, o que resulta na morte dos 

condrócitos. Nesta região podemos observar lacunas vazias, circundadas por matriz 

cartilaginosa calcificada, que se apresenta com acentuada basofilia. 

5. Zona de ossificação 

Nesta zona há a invasão de vasos e células osteogênicas, que se dispõem nos espaços deixados 

pelos condrócitos mortos. As células osteogênicas dão origem a osteoblastos, que iniciam a 

deposição de matriz óssea sobre os restos de matriz cartilaginosa calcificada. Portanto, nesta 

zona observamos trabéculas ósseas em formação, que possuem matriz cartilaginosa 

mineralizada basófila (azulada) na parte central. 

 

 Nesta lâmina pode-se observar ainda, na diáfise, ossificação intramembranosa, a partir do 

periósteo que envolve externamente a diáfise. As células osteogênicas da camada mais interna do 

periósteo dão origem a novos osteoblastos, que iniciam a síntese de matriz óssea. Através da 

ossificação intramembranosa, os ossos longos crescem em espessura. Nas trabéculas ósseas 

formadas a partir da ossificação intramembranosa, não existe uma faixa central azulada, como 

naquelas formadas por ossificação endocondral. Em algumas trabéculas se nota uma faixa periférica 

estreita e mais clara, que é formada por matriz ainda não calcificada, denominada de osteóide. A 

matriz mais interna é mais corada, correspondendo à matriz já calcificada. Na região onde está 

havendo ossificação intramembranosa, é mais fácil localizarmos osteoblastos ativos, portanto, bem 

altos, ao redor das trabéculas, porque esta é uma região onde está havendo síntese ativa de matriz 

óssea. 

 

LÂMINA D3 - Ossificação intramembranosa (Calota craniana, HE) 

 Esta ossificação se dá a partir de uma membrana de natureza conjuntiva, que neste caso é 

mesênquima, um tecido conjuntivo embrionário, rico em células indiferenciadas. 

 As células mesenquimais se diferenciam, originando primeiramente células osteogênicas e, a 

seguir, osteoblastos, que produzem matriz óssea, fazendo surgir assim as espículas ósseas. As 

espículas ósseas são trabéculas ósseas muito finas, constituídas de matriz rodeada por osteoblastos. 

Dentro da matriz encontramos osteócitos em lacunas. Na periferia da espículas ou entre elas 

poderão ser encontrados osteoclastos, que são células grandes e multinucleadas. 

 Em algumas espículas se nota uma faixa periférica estreita e mais clara, que é formada por 

matriz ainda não calcificada, denominada de osteóide. A matriz mais interna é mais corada, 

correspondendo à matriz já calcificada. 
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 Na zona próxima às espículas, o conjuntivo mesenquimal já se diferenciou um pouco e 

apresenta um aspecto mais frouxo, mais claro, com células mais afastadas e com muitos vasos. Pode 

ser, nesta zona, denominado tecido osteogênico. 

 Na borda convexa deste corte de calota craniana (ver com objetiva de pequeno aumento) 

observamos que o mesênquima está se organizando para constituir o periósteo, com células 

dispostas paralelamente à superfície. 

 Mais externamente ao periósteo, e desgarrado dele, encontramos músculo 

esquelético. 

 

SANGUE 

 

LÂMINA DE ESFREGAÇO DE SANGUE (corante: Wrigth) 

 Para esta observação, utilizamos a objetiva de imersão (100x), que resulta em um aumento 

final de 1000x, necessário para a identificação dos elementos figurados do sangue. 

 Quando se focaliza com a objetiva de imersão, existe o risco de que esta encoste na lâmina, 

causando avarias em uma delas ou em ambas (no esfregaço de sangue não utilizamos lamínula). 

Para se evitar isto, coloca-se em posição a objetiva de imersão, afastada do preparado, e em seguida, 

sobre a lâmina, exatamente abaixo da objetiva em posição, coloca-se uma gota de óleo de cedro. 

Agora, olhando pelo lado, aproxima-se a platina até que a objetiva encoste no óleo. Observando-se 

pela ocular, utiliza-se o parafuso micrométrico, até que o campo entre em foco. 

 

1. Hemácias ou eritrócitos (de 4,5 a 5,5 milhões/ml de sangue) 

 Apresentam uma forma de disco bicôncavo circular, não possuindo núcleo nos mamíferos. 

Nas aves, anfíbios, répteis e peixes possuem núcleo e a forma da célula é diferente. As hemácias 

coradas e vistas de cima tem a sua parte central mais clara, isto decorre do fato da célula ser mais 

delgada nesta área, em virtude da forma de disco bicôncavo que apresenta. 

 

2. Leucócitos (de 5 a 10 mil/ml de sangue) 

 Podem ser classificados em granulócitos, com grânulos específicos no citoplasma, e 

agranulócitos, sem granulações específicas citoplasmáticas. 

 

2.1. Granulócitos 

 a) Neutrófilos (de 55 a 65%): o núcleo de um neutrófilo apresenta até 5 lóbulos, unidos 

por finas pontas de cromatina. Quando a célula é muito jovem, o núcleo não é segmentado em ló-

bulos, possuindo a forma de bastonetes curvo. Neste caso, o neutrófilo é chamado de bastonete. O 

citoplasma apresenta granulações bastante finas, que em geral apresentam cor salmão ou bege. 

 b) Eosinófilos (de 2 a 3%): seu núcleo apresenta, geralmente, dois lóbulos, mas pode 

apresentar mais. No citoplasma, notam-se grandes granulações de cor vermelha ou alaranjada. 

 c) Basófilos (de zero a 1%): são os mais difíceis de serem encontrados, devido à sua 

pequena porcentagem no sangue de indivíduos normais. O núcleo é irregular, em forma de “S” e to-

talmente mascarado pelas granulações citoplasmáticas grandes e irregulares, coradas em azul escuro 

ou roxo. 

 

2.2. Agranulócitos 

a) Linfócitos (de 25 a 35%): são os menores leucócitos, sendo que seu núcleo ocupa quase 

toda a célula, ficando uma pequena porção de citoplasma, de cor azul claro, à sua volta, que 

geralmente não é visível. O núcleo apresenta cromatina bem condensada, portanto bem escura, e 

não é segmentado, sendo esférico, de modo geral. 

 b) Monócitos (de 4 a 8%): são as maiores células sangüíneas. Apresentam um núcleo 

riniforme ou oval, e, em alguns casos, em forma de ferradura. A cromatina dispõe-se numa rede de 

granulações e flocos, de textura mais delicada que a do núcleo dos linfócitos, dando a impressão de 

o núcleo estar “apagado” ou mais claro do que o núcleo dos linfócitos. Seu citoplasma é azul claro 
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e, ao contrário dos linfócitos, é abundante. 

 

 3. Plaquetas (de 150 a 300 mil/ml) 

 As plaquetas são fragmentos do citoplasma de grandes células de medula óssea 

denominadas megacariócitos. São corpúsculos anucleados esféricos, ovais ou alongados. Nos 

esfregaços corados tendem a aparecer em grupos. 

 

LÂMINA H7 - Elementos figurados do sangue (Polpa dental, HE) 

Este preparado apresenta tecido conjuntivo frouxo com muitos pequenos vasos sangüíneos. 

Muitos destes vasos apresentam “células” sangüíneas na sua luz. 

As hemácias aparecem como esferas acidófilas, sem núcleo. 

Os granulócitos, em geral, podem ser identificados pelo seu núcleo lobulado. 

Os agranulócitos são reconhecidos por apresentarem núcleo não-lobulado. 

Alguns vasos podem apresentar em sua luz uma substância de aspecto mais ou menos 

homogêneo, corada em rosa: são proteínas plasmáticas coaguladas, que aparecem coradas pela 

eosina. 

 

LÂMINA L9  -  Hemácias de perfil: forma bicôncava (Glândula parótida, HE) 

        Nesta lâmina devemos encontrar, primeiramente, os vasos sangüíneos. Dentro deles, podemos 

visualizar leucócitos e, nos capilares sangüíneos cortados longitudinalmente, hemácias enfileiradas 

uma atrás da outra, de perfil. Há também vasos maiores com hemácias e leucócitos. Os granulócitos 

apresentam núcleo lobulado, e os agranulócitos, núcleo regular, sem lóbulos. 

 

TECIDO NERVOSO 

 

 

LÂMINA G2 - Tecido nervoso - SNC  (Sistema Nervoso Central) 

 (Medula espinhal, Hematoxilina férrica) 

 Nesta lâmina observamos duas regiões distintas, uma central, correspondente à substância 

cinzenta, com a forma da letra “H”, e outra periférica, correspondente à substância branca. 

 

Na substância cinzenta (H medular) encontramos: 

 

- corpos celulares dos neurônios, com granulações de Nissl no citoplasma (acúmulos do 

REG e polirribossomos livres). Cada célula tem um núcleo grande e claro cujo limite 

nem sempre é evidenciado. O nucléolo é visualizado como um ponto redondo e escuro; 

 

- núcleos de células da neuróglia (astrócitos protoplasmáticos, oligodendrócitos e 

micróglia); 

 

-  fibras amielínicas, dificilmente visualizadas. 

 

 O orifício do H medular é o canal ependimário, revestido pelas células ependimárias, 

pertencentes a neuróglia. 

 

 Na substância branca (região periférica da medula) encontramos, principalmente, fibras 

nervosas mielínicas. Estas aparecem como pequenos círculos vazios (devido à dissolução da 

mielina), que apresentam em seu interior um ponto escuro correspondente ao axônio. Nesta região 

da medula, também são visíveis núcleos de células da neuróglia (astrócitos fibrosos, 

oligodendrócitos e micróglia), que não podem ser diagnosticados com esta técnica. 

 

LÂMINA A7, H2 ou H3 - Tecido nervoso: Nervo - SNP  (Sistema Nervoso Periférico) 
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  (Corte transversal de feixe vásculo-nervoso, HE) 

  O nervo é um conjunto de feixes de fibras nervosas fora do SNC, ou seja, no SNP. 

 Nesta lâmina são observados alguns nervos e vasos sangüíneos. Cada nervo aparece como 

uma estrutura circular maciça, envolta externamente por uma bainha de tecido conjuntivo denso, 

que é denominada de epineuro. Podemos observar que o epineuro “mantém juntos” vários feixes de 

fibras nervosas, que aparecem em forma circular, pois foram cortados transversalmente. Cada feixe 

tem um limite bem definido, constituído por uma estreita bainha de tecido conjuntivo denso, que 

recebe o nome de perineuro. 

 Dentro de cada feixe estão as fibras nervosas. Cada fibra é constituída por um axônio e sua 

bainha envoltória, formada por células de Schwann. Ela é visualizada, em corte transversal, como 

um ponto rosado, o axônio, rodeado por uma zona clara, não corada, ocupada anteriormente pela 

mielina, que foi dissolvida nesta preparação. Cada fibra nervosa é circundada por uma bainha de 

tecido conjuntivo frouxo, que recebe o nome de endoneuro. Entre as fibras nervosas encontram-se 

núcleos, que poderão pertencer a células de Schwann ou a  fibroblastos do endoneuro. 

 

 

LÂMINA 03 - Gânglio do sistema nervoso autônomo - SNP (Cápsula da adrenal, HE) 

 Os gânglios são aglomerados de corpos celulares de neurônios, localizados fora do SNC e 

associados a nervos. Nesta lâmina, devem ser procurados, em menor aumento, na periferia do 

órgão, onde aparecem como estruturas circulares e maciças, podendo ser confundidos com nervos. 

Só podemos diferenciá-los dos nervos no maior aumento, quando visualizamos os corpos celulares 

dos neurônios. 

 

 Cada gânglio é revestido por uma cápsula de tecido conjuntivo denso. Os corpos celulares 

dos neurônios, no interior do gânglio, são geralmente grandes e apresentam núcleo e nucléolo 

visíveis. No citoplasma há uma fina granulação basófila que corresponde aos corpúsculos de Nissl. 

Os corpos celulares dos neurônios são envolvidos por pequenas células cubóides denominadas de 

“células satélites”. Mais externamente a estas células existem fibras nervosas. Há também tecido 

conjuntivo que se continua com o da cápsula. 

 

LÂMINA K3 - Plexo mioentérico - sistema nervoso autônomo (Intestino delgado, HE) 

      Este plexo localiza-se mergulhado no tecido conjuntivo que está entre as duas camadas da 

túnica muscular deste órgão. Os neurônios que compõem o plexo apresentam núcleo grande e claro, 

com nucléolo evidente. Podem ser observados um ou mais neurônios no meio do conjuntivo. 

 

 

TECIDO MUSCULAR 

 

 

LÂMINA L5 ou F2 - Tecido muscular estriado esquelético (Língua, HE) 

 Nesta lâmina, o tecido muscular aparece cortado em diversos planos. A célula muscular 

estriada esquelética (fibra muscular) apresenta forma cilíndrica, polinucleada, com os núcleos 

situados na periferia da célula. A disposição periférica dos núcleos pode ser melhor constatada nos 

cortes transversais. Nas células cortadas longitudinalmente, podem ser evidenciadas as estrias 

transversais, que aparecem como linhas claras e escuras intercaladas (observar com o condensador 

abaixado e com o diafragma fechado). 

 Num corte transversal pode-se observar, dentro de cada célula, as miofibrilas, que aparecem 

como pequenos pontos acidófilos. 

 Pode-se observar o tecido conjuntivo que envolve um feixe de fibras musculares (ou o 

espaço deixado pela retração deste tecido), denominado perimísio. O endomísio é o tecido 

conjuntivo que envolve cada uma das fibras (às vezes só se identifica o espaço originado pela 

retração do endomísio). O epimísio, que mantém juntos vários feixes de fibras musculares, não 
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pode ser observado nesta lâmina. 

 

 

LÂMINA F4 - Tecido muscular estriado cardíaco (Coração - Hematoxilina fosfotúngstica de 

Mallory) 

 Nesta preparação, deve-se procurar as células musculares em cortes longitudinais. A fibra 

cardíaca possui 1 a 2 núcleos centrais, raramente visualizados, e estrias transversais (linhas claras e 

escuras). 

Apresenta uma estriação transversal mais grossa e mais corada, que é o ponto de união entre 

células adjacentes, denominada disco intercalar ou traço escalariforme, porque sua disposição 

muitas vezes lembra os degraus de uma escada. 

 A fibra cardíaca, quando vista em corte transversal, deixa perceber o núcleo central e uma 

região perinuclear mais clara. 

 Entre as células cardíacas existe tecido conjuntivo com capilares sangüíneos. 

 

LÂMINA K3 ou K17 - Tecido muscular liso (Intestino, HE) 

 Nesta lâmina, deve-se procurar o tecido muscular na camada mais externa do órgão. 

 O tecido muscular liso aparece em duas camadas: uma em corte longitudinal (a mais interna) 

e a outra em corte transversal (a mais externa). Estas células musculares são revestidas e mantidas 

juntas por uma rede fina de fibras reticulares, que não podem ser visualizadas. A célula muscular 

lisa é fusiforme, seu núcleo único é central e em forma de charuto, e a célula não apresenta estrias 

transversais, o que pode ser observado em cortes longitudinais. 

 Em cortes transversais, as células musculares lisas apresentam-se como estruturas circulares 

ou poligonais com núcleo central. Muitas vezes, o núcleo não é visto, pois o corte não passou pelo 

centro da célula. 

 

SISTEMA CIRCULATÓRIO 

 

Estrutura geral dos vasos sangüíneos: 

 

Camadas ou túnicas: 

1. Íntima: 

a) Endotélio: tecido epitelial plano simples 

b) Subendotélio: tecido conjuntivo frouxo (de difícil visualização) 

c) Membrana limitante elástica interna  

2. Média: 

a) Tecido muscular liso com disposição circular 

b) Fibras ou lâminas elásticas (só nas artérias) 

c) Membrana limitante elástica externa ( 

 

3. Adventícia: 

a) Tecido conjuntivo (de frouxo a denso não modelado) 

b) Vasa vasorum 
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OBS: 1) para uma melhor visualização das membranas elásticas, recomenda-se fechar o 

diafragma. 

      2) na luz dos vasos sangüíneos poderão ser observados elementos do sangue, 

como hemácias e leucócitos. 

 

LÂMINA H4- Artéria de grande calibre (HE) 

1. Íntima: ocupa +- 20% da espessura da parede 

   endotélio 

  Subendotélio (dificilmente visualizado) 

             Fibras e lâminas elásticas entremeadas com células musculares lisas. Há também 

fibroblastos e fibras colágenas, mas dificilmente são identificáveis. 

   Membrana limitante elástica interna: esta no limite com a túnica média impossível 

visualizá-la, pois se confunde com as lâminas elásticas adjacentes. 

 

2. Média: é a camada mais espessa 

  Fibras e lâminas elásticas fenestradas concêntricas, predominantes entremeadas com 

células musculares lisas. Há também fibroblastos e fibras colágenas (dificilmente 

identificáveis); 

 

1. Adventícia: pouco desenvolvida. 

           Tecido conjuntivo de frouxo a denso não modelado 

           Vasa vasorum 

 

LÂMINA H5- Artéria de grande calibre (resorcina-fucsina para  fibras elásticas) 

 Com esta técnica os elementos que se coram e se destacam são as fibras e lâminas de 

material elástico que predominam na camada média. 

 A limitante elástica interna (não pode ser distinguida das lâminas elásticas adjacentes) 

 Adventícia não se encontra corada. 

 

LÂMINA H2  - H3 - A7. Feixe vásculo nervoso (HE) 

1. Artéria de médio calibre: 

           a)íntima: endotélio 

    subendotélio (dificilmente observado) 

    Limitante elástica interna: acidófila, aspecto sinuoso. 

           b)média: é a camada mais espessa 
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    Músculo liso 

    Limitante elástica externa (visível na H3) 

           c)adventícia: tecido conjuntivo (de frouxo a denso não modelado) 

               Vasa vasorum 

 

2. Veia de médio calibre 

a) Íntima: endotélio 

     Subendotélio (dificilmente observado) 

     Podem aparecer válvulas (dobras da íntima)  

b) Média: músculo liso 

c)  Adventícia: é a camada mais espessa 

          Tecido conjuntivo denso não modelado 

          Vasa vasorum 

 

CLASSIFICAÇÃO DAS ARTERIAS DE ACORDO COM AS CAMADAS DE MÚSCULO LISO 

 Arteríola: 1-5 camadas de músculo liso 

 Artéria de pequeno calibre: 5-10 camadas de músculo liso 

 Artéria de médio calibre ou muscular: 10-40 camadas de músculo liso 

 Artéria de grande calibre ou elástica: 40-70 camadas de músculo liso 

 

LÂMINA  F4- Coração (Hematoxilina fosfotúngstica de Mallory) 

1. Endocárdio: endotélio apoiado sobre o tecido conjuntivo que varia de frouxo a denso não 

modelado. Aí se encontram fibras elásticas e algumas  fibras musculares lisas, dificilmente 

identificadas nesta lâmina. Nesta zona podem ser observadas as fibras de Purkinje, que são 

células grandes com núcleo central vesiculoso, circundado por uma zona não corada. As 

miofibrilas dispõem-se principalmente na periferia de cada célula. 

 

2. Miocárdio: músculo estriado cardíaco cuja disposição varia com a região do órgão. Observar 

fibras cardíacas em cortes transversais, longitudinais e oblíquos. Nos cortes longitudinais 

podem ser observados capilares cortados também longitudinalmente, dentro dos quais 

poderão ser visualizados hemácias e leucócitos. 

 

3. Epicárdio ou Pericárdio visceral: tecido epitelial plano simples (Mesotélio) e tecido 

conjuntivo e adiposo onde existem vasos sangüíneos grandes. Há também vasos linfáticos e 

nervos mas dificilmente são encontrados nesta lâmina 
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OBS: o endotélio e o mesotélio podem não estar presente, porque são muito delgados e 

desgarram durante o preparo da lâmina. 

 

 

ORGÃOS HEMOCITOPOIÉTICOS 

 

LÂMINA K17- Infiltração de tecido linfóide no tecido conjuntivo frouxo (HE)  

 

 Neste preparado (intestino delgado – jejuno) o tecido conjuntivo frouxo localizado entre as 

glândulas tubulares encontra-se infiltrado por tecido linfóide (linfócitos e plasmócitos bem 

visíveis). 

 

LÂMINA I3- Linfonodo, nodo linfático ou gânglio linfático (HE). 

1. Cápsula: tecido conjuntivo onde são observados vasos linfáticos aferentes. Na cápsula desta 

espécie animal há fibras musculares lisas. 

 

2. Trabéculas: invaginações do tecido conjuntivo da cápsula para o interior do órgão. Nesta 

espécie há também músculo liso. 

 

3. Hilo: região espessada de tecido conjuntivo onde são observados vasos linfáticos eferentes. 

Entrada de artérias e saída de veias. 

 

2. Seios: espaços por onde circula a linfa, constituídos por tecido  reticular linfóide. 

Revestidos por endotélio descontinuo, não visualizado nesta lamina. 

 

3. Zona cortical: região constituída por tecido linfóide nodular que constituí nódulos linfóide e 

difuso. Seios subcapsulares ou marginais e peritrabeculares. 

 

4. Zona medular: região constituída pelos cordões medulares formados pelo tecido linfóide 

difuso e pelos seios medulares. 

 

5. Zona paracortical ou cortical profunda: região mal definida histologicamente. Formada por 

tecido linfóide difuso, constituindo-se numa área timo dependente. 

 

SISTEMA DIGESTÓRIO 
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TUBO DIGESTIVO 

 

ESTRUTURA GERAL: 

 

1. Túnica mucosa: 

a) Epitélio: varia de acordo com o segmento do tubo digestivo. 

b) Lâmina própria ou córion. É composta de tecido conjuntivo frouxo, rico em vasos 

sanguíneos e linfáticos, podendo apresentar glândulas e tecido linfóide. 

c) Muscular da mucosa:  constituída por células musculares lisas, geralmente dispostas em 

duas camadas, uma circular e outra longitudinal. 

1. Túnica submucosa 

Constituída de tecido conjuntivo frouxo, rico em vasos sanguíneos e linfáticos, que são 

mais calibrosos que os do córion.  

Pode apresentar glândulas  e tecido linfóide. 

Apresenta também um plexo do Sistema Nervoso Autônomo, denominado Plexo 

submucoso ou de Meissner. O núcleo dos neurônios deste plexo é arredondado, grande, claro, com 

envoltório nuclear e um ou dois nucléolos evidentes. O citoplasma geralmente não é evidenciado. 

2. Túnica muscular 

É composta por duas capas de células musculares lisas e/ou estriadas esqueléticas, no 

esôfago. Entre as duas capas têm o Plexo mioentérico ou de Auerbach, do SNA, que é semelhante, 

morfologicamente, ao submucoso. 

5. Túnica Adventícia ou Serosa 

-Adventícia: É constituída de tecido conjuntivo que varia de frouxo a denso. Encontra-se, por 

exemplo, na região cervical ao esôfago e na porção final do reto. 

-Serosa: É a túnica mais externa da maior parte do tubo digestivo, onde é denominado peritônio. 

Acha-se constituída por tecido conjuntivo frouxo, envolvido por mesotélio (epitélio plano simples). 

 

LÂMINA K1 – Esôfago (HE) 

1. Túnica mucosa 

a) Epitélio – plano estratificado 

b) Lâmina própria – tecido conjuntivo 

c) Muscular da mucosa – músculo liso em feixes longitudinais  

2. Submucosa  

Tecido conjuntivo com glândulas 
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3. Túnica muscular 

Apresenta uma capa interna de células dispostas circularmente e uma externa com células 

longitudinais. (Em alguns locais desta lâmina as camadas musculares parecem estar invertidas). 

Algumas espécies (inclusive o homem) apresentam o terço superior com células musculares 

esqueléticas, o terço médio com células musculares lisas. (Nesta lâmina só há músculo estriado 

esquelético). 

4. Túnica adventícia 

Encontra-se em quase toda a extensão do órgão, inclusive nesta lâmina, que contém um corte da 

porção superior do esôfago. Na porção inferior do esôfago (não encontrava nesta lâmina) o que 

existe é uma túnica serosa. 

 

LÂMINA K10 – Estômago (Região fúndica) (HE) 

1. Mucosa 

a) Epitélio – cilíndrico simples mucoso, com invaginações para a lâmina própria denominadas 

criptas ou fovéolas gástricas. 

b) Lâmina própria – apresenta glândulas exócrinas tubulares simples ou ramificadas, que nesta 

região são denominadas fúndicas. 

 Componentes celulares da glândula fúndica 

- Célula parietal – cora-se intensamente pela eosina e possui o núcleo esférico na posição 

central. Secreta HCL e o fator antianêmico intrínseco. 

- Célula principal ou zimogênica – é menor que a parietal, tem forma cilíndrica, é basófila, e 

possui o núcleo, redondo, no terço basal. Secreta enzima (ex.: pepsinogênio) 

- Célula mucosa – citoplasma não cora com esta técnica. Secreta muco. 

- Célula endócrina ou argentafin - impregna-se pela prata e secreta hormônios, como s serotina. 

 As duas últimas células somente são visíveis com técnicas especiais. 

c) Muscular da mucosa – músculo liso 

2. Submucosa 

 Tecido conjuntivo sem glândulas 

     3. Muscular 

 Pode apresentar três camadas: 

 -Interna – células musculares dispostas obliquamente (não observada nesta lâmina) 

Média ou, interna, como nesta lâmina – células musculares dispostas circularmente 

 -Externa – células musculares dispostas longitudinalmente 

 Observar os núcleos dos neurônios do plexo mioentérico. 

 4.Serosa: Tecido conjuntivo revestido por células mesoteliais. 
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LÂMINA K11 – Duodeno (HE) (Corte longitudinal) 

 Características histológicas iguais as do jejuno, diferenciando-se apenas pela presença das 

glândulas duodenais ou de Brünner produtoras de muco, na submucosa. Observar os núcleos 

dos neurônios do plexo mioentérico. 

 

LÂMINA K5 – Intestino grosso (HE)  

1.Mucosa 

a)Epitélio – cilíndrico simples. As células caliciformes são bem evidenciadas. As células 

absortivas apresentam microvilos visíveis somente ao M.E. 

b)Lâmina própria – tecido conjuntivo com glândulas de Lieberkün 

c)Muscular da mucosa – células musculares lisas. 

2. Submucosa 

Tecido conjuntivo, sem glândulas. 

3. Muscular: Músculo liso 

Interna – células musculares dispostas circularmente 

Externa – células musculares dispostas longitudinalmente 

4. Serosa  

Tecido conjuntivo revestido por células mesoteliais 

 

GLÂNDULAS ANEXAS DO SISTEMA TUBO DIGESTIVO 

 

LÂMINA K 6- Fígado de suíno (HE) 

1.Cápsula: tecido conjuntivo que envolve o órgão e emite septos para o interior dividindo-o em 

lobos e lóbulos. O peritônio reveste incompletamente este órgão. 

2. Lóbulos: tem a forma de pentágonos ou hexágonos. No homem a separação entre os lóbulos 

não é nítida. 

3.Veia centro lobular: está colocada mais ou menos no centro do lóbulo, sua parede é muito 

delgada, sendo constituída praticamente apenas por endotélio. 

4.Placas de células hepáticas: dispõe-se radialmente a partir da veia centro lobular. 

5.Sinusóides: situam-se entre as placas de células hepáticas. Suas paredes, além de células 

endoteliais, apresentam macrófagos que no fígado recebem o nome de células de Kupffer. 

6.Espaço porta: situado no encontro de três lóbulos neste local o tecido conjuntivo se encontra  

em maior quantidade e no seu interior, poderemos observar: 

-ramos da artéria hepática 
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-ramos da veia porta 

-ductos biliares (epitélio cúbico simples, ou cilíndrico) 

-vasos linfáticos (dificilmente são identificados) 

Nervos (dificilmente são identificados) 

 

LÂMINA K7- Pâncreas   (HE) 

 Apresenta uma cápsula conjuntiva muito delgada que envia finos septos para o interior do 

órgão delimitando incompletamente os lóbulos pancreáticos. 

 

a) Glândula exócrina acinosa composta: 

-ácinos serosos: suas células, de forma piramidal ou triangular, tem intensa basofilia na porção 

basal, devido a grande quantidade de reticulo endoplasmático rugoso, e possuem um  núcleo 

redondo na porção basal. As regiões apicais das células contem grânulos de zimogênio 

(acidófilos). Na parte central do ácino se encontram núcleos ovalados das células centro 

acinares que pertencem ao ducto intercalar. Este ducto penetra na luz dos ácinos. 

- ductos intercalares, intralobulares e extralobulares (os dois primeiros dificilmente são 

visualizados). O epitélio aumenta de altura,varia de cúbico simples a cilíndrico simples, à 

medida que os ductos se tornam mais calibrosos. 

 

b) Glândula endócrina cordonal: 

-Ilhotas pancreáticas ou de Langerhans: são formadas por células pálidas e dispostas em cordões 

entre os quais existem muitos capilares sanguíneos. 

 

LAMINA A3- Vesícula Biliar (HE) 

1.Mucosa: com dobras 

a) epitélio: cilíndrico simples com microvilos, observar a borda em escova. 

b) lamina própria: tecido conjuntivo frouxo 

2. Muscular: -músculo liso 

            - conjuntivo perimuscular 

3. -Adventícia: na porção em contato com o fígado. 

    -Serosa: no restante do órgão. 

    

SISTEMA RESPIRATÓRIO 

 

LÂMINA  C1- Traquéia (HE) 
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1.Mucosa: tecido epitelial pseudo-estratificado cilíndrico ciliado com células caliciformes. 

        Lâmina basal (tecido conjuntivo) 

OBS: separando a mucosa da submucosa existe uma concentração de fibras elásticas que somente 

são evidenciadas com técnicas especiais de coloração, por isso, em cortes corados por HE o limite 

entre a mucosa e a submucosa não é visível. 

 

2. Submucosa: tecido conjuntivo onde se encontram diversas glândulas  mucosas e serosas. 

(segundo Junqueira e Carneiro estas glândulas situam-se na mucosa). Nesta lâmina, a maioria das 

glândulas é seromucosas. 

 

3. Peça cartilaginosa em forma de C: as extremidades livres de cada peça dirigem-se  para a 

região posterior da traquéia e estão unidas por músculo liso, pouco característico nesta lâmina. 

 

4. Adventícia: tecido conjuntivo. 

 

LÂMINA C4 e C2: Traquéia (PAS e Hematoxilina) 

 Nesta técnica os núcleos das células dos diversos tecidos coram em roxo. Aparecem com a 

tonalidade púrpura ou cor de vinho todas as estruturas ricas em glicoproteínas neutras: muco das 

células caliciformes, membrana basal , muco das células glandulares da submucosa e matriz da 

cartilagem. 

 

LÂMINA P1- Pulmão (HE) 

1.Brônquios: 

a) Camada Mucosa: -tecido epitelial varia de pseudo-estratificado cilíndrico ciliado a cilíndrico 

simples ciliado, ambos com células caliciformes. 

          - lâmina própria: tecido conjuntivo frouxo. 

b) Camada de tecido muscular liso: disposição helicoidal 

c) Camada de tecido conjuntivo: com glândulas mucosas ou mistas. 

d) Placas de cartilagem hialina 

e) Adventícia: tecido conjuntivo 

 

2.Bronquíolos: 

a) Camada Mucosa: - o tecido epitelial varia de cilíndrico simples ciliado com algumas células 

caliciformes a cúbico simples ciliado ou não. 

 -lamina própria: tecido conjuntivo frouxo. 



 37 

b) Camada de tecido muscular liso: disposição helicoidal. 

 

3. Bronquíolos respiratórios: 

 Geralmente são revestidos por epitélio cúbico, abaixo há tecido conjuntivo (rico em fibras 

elásticas) e músculo liso. 

 Possuem alvéolos revestidos por epitélio plano simples muito delgado. 

 

4. Ductos alveolares: (difíceis de serem distinguidos) 

 São condutos formados principalmente por alvéolos e sacos alveolares (epitélio plano 

simples). Entre os alvéolos pode haver alguns coxins formados por conjuntivo (rico em fibras 

elásticas) e músculo liso, revestido por epitélio simples cúbico. 

 

 

5. Alvéolos:  

 são expansões em forma de saco revestidas por delgado epitélio plano simples, abaixo há 

conjuntivo (rico em fibras elásticas) e capilar com hemácias. A pare 

de alveolar é comum a dois alvéolos vizinhos e por isso é chamada de septo interalveolar. 

 

6. Pleura: 

 Serosa que reveste os pulmões, constituída de epitélio plano simples (mesotélio) e 

conjuntivo frouxo (rico em fibras elásticas). Apresenta dois folhetos: parietal e visceral. Somente 

este último é observado no corte histológico. 

 

 

SISTEMA TEGUMENTAR 

 

LÂMINA S2- Pele espessa (HE). (pata de gato) 

1. Epiderme: 

 Camada basal: uma fileira de células epiteliais com núcleos ovalados. Apresenta 

melanócitos, que são células produtoras de melanina. A melanina aparece como grânulos pardos 

ou pretos. 

 Camada espinhosa: formada por várias camadas de células. Estas células poliédricas 

cubóides apresentam prolongamentos citoplasmáticos, que aderem aos das células adjacentes 

através de desmossomas e dão aos contornos celulares um aspecto espinhoso. Tem núcleos 

redondos. 
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 Camada granulosa: é bem espessa e bem caracterizada por numerosos grânulos roxos de 

queratohialina situados dentro de suas células achatadas. O núcleo é bem claro. 

 Camada lúcida: suas células são achatadas, cheias de queratina, estão mortas, portanto sem 

núcleos. Esta camada é mais alaranjada e mais compacta que a camada córnea. 

 Camada córnea: células achatadas estão mortas e cheias de queratina. É mais escura que a 

camada lúcida e com mais desgarramentos. 

 

2. Derme:  

 Camada papilar: conjuntivo frouxo, ricamente vascularizado. 

 Camada reticular: conjuntivo denso não modelado. 

 

3. Estruturas anexas: glândulas sudoríparas descritas na lâmina L1. 

 

Na hipoderme, situada abaixo da pele, existe tecido adiposo, entremeado por tecido 

conjuntivo, com glândulas sudoríparas e corpúsculos de Vater-Pacini. Perto dos corpúsculos 

poderão ser encontrados nervos cujos axônios estão envoltos por pouca mielina. Há muitos feixes 

de colágeno delgados e espessos. 

 

 LÂMINA L1- Pele delgada (HE) (lábio cão) 

1. Epiderme: 

 Camada basal: uma camada com células com núcleos ovalados. Podem aparecer grânulos de 

melanina, de cor marrom, produzidos pelo melanócitos situados nesta camada. 

 Camada espinhosa: é muito delgada nesta lâmina. Os núcleos das células são arredondados 

 Camada granulosa: uma camada de células planas que apresentam grânulos citoplasmáticos 

basófilos de queratohialina e núcleos claros. Em algumas zonas não é bem visualizada. 

 Camada córnea: formada por células mortas, sem núcleo , eosinófilas pela presença de 

queratina. 

2. Derme: 

 Camada papilar: muito fina e mal delimitada, tecido conjuntivo frouxo. 

 Camada reticular: tecido conjuntivo denso não modelado. 

3. Estruturas anexas: 

 Folículo piloso: formado por: 

- bainha conjuntiva e bainha epitelial. Produz e envolve o pelo. 

O pelo é constituído por 3 camadas: 
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1- medula: com queratina mole (rosada), com ou sem melanina (marrom ou preta). 

2- córtex: com queratina dura (amarela) e melanina (marrom ou preta) 

3- cutícula: muito delgada e difícil de visualizar. Com queratina dura (amarela). 

 

 Estas três camadas de células se apresentam nucleadas na porção mais profunda do pêlo, 

próximas ao bulbo piloso. 

 Pode haver um grande folículo piloso no lábio do cão, folículo piloso tátil, com um pelo 

longo e espesso (vibres). Este folículo é muito maior que os demais, e apresenta um grande seio 

venoso (situado na sua bainha dérmica) que pode conter sangue. 

 Glândula sebácea: glândula exócrina acinar. De aspecto maciço e claro. Células com 

limites nítidos, citoplasma mal corado, com núcleo redondo e central. 

 Glândula sudorípara: glândula exócrina tubular enovelada. Vários segmentos com luz 

ampla, e com uma só camada de células. 

 

 

SISTEMA URINÁRIO 

 

LÂMINA Q1- Rim (HE) 

 O rim é formado principalmente por unidades morfofuncionais (Néfrons).  

 Cada néfron é constituído por corpúsculo renal (glomérulo e cápsula de Bowman), túbulo 

contorcido proximal, alça de Henle, túbulo contorcido distal e tubos coletores. 

  

a) Cápsula: delegada, de tecido conjuntivo, não emite septos. 

 

b) Zona cortical: 

 

- Corpúsculos renais:  

 Glomérulo: tufos de capilares arteriais 

 Cápsula Bowman:  

- um folheto visceral formado por epitélio plano simples modificado. Estas células são 

denominadas PODÓCITOS, mas não podem ser identificadas nesta preparação. 

- um folheto parietal formado por epitélio plano simples. 

 

- Túbulos contorcidos proximais (TCP): epitélio cúbico simples 
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- Túbulos contorcidos distais (TCD): epitélio cúbico simples. Às vezes aparece compondo a macula 

densa. 

 

Diferenças entre o TCP e o TCD: 

 

TCP TCD 

 LUZ MENOR 

 CELULAS MAIS ALTAS 

 CELULAS COM CUTÍCULA 

 NUCLEOS MAIORES E MAIS 

AFASTADOS 

 LUZ MAIOR 

 CELULAS MAIS BAIXAS 

 CELULAS SEM CUTICULA 

 NUCLEOS MENORES E MAIS 

PROXIMOS 

 PODE APARECER COMPONDO A 

MACULA DENSA 

 

c) Zona medular: 

 

- Alças de Henle: difíceis de visualizar nesta lâmina: 

 Porção delgada: epitélio simples com células achatadas, cujos núcleos fazem saliência para a 

luz. Semelhante aos capilares sangüíneos com os quais podem ser confundidas. 

 Porção espessa: epitélio cúbico simples semelhante ao do TCD. 

 

OBS: até pouco tempo, os túbulos coletores não faziam parte do néfron, hoje é considerado 

como elemento do néfron. 

 

- Túbulo coletor: predominam na zona medular, mas podem aparecer na cortical. Apresentam 

epitélio cúbico simples, células com citoplasma claro, núcleos salientes e limites intercelulares bem 

nítidos. 

 

LÂMINA Q2- Ureter (HE) 

1. Mucosa: tecido epitelial de transição 

         lâmina própria: tecido conjuntivo. 

2. Muscular: músculo liso com duas camadas não bem definidas: longitudinal interna e 

circular externa. (na porção inferior do ureter pode haver uma camada longitudinal externa a essas 

duas). 

3. Adventícia:  tecido conjuntivo. 



 41 

 

LÂMINA A5- Bexiga (HE) 

1. Mucosa: tecido epitelial de transição 

                   lâmina própria: tecido conjuntivo. 

2. Muscular: formada por 3 camadas difíceis de serem distinguidas umas das outras. 

3. Serosa: apenas na região superior, continuação do peritônio. 

         ou 

      Adventícia: tecido conjuntivo frouxo. 

 


