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ROTEIRO DE AULAS PRÁTICAS DE HISTOLOGIA - 2011  

Microscopia Óptica 

 

 
Parte mecânica: 

 

1. Pé 

2. Braço 

3. Tubo ou canhão 

4. Revólver 

5. Platina 

6. “Charriot” 

7. Macrométrico e micrométrico. 

 
Parte óptica: 

 

- Sistema de lentes: 

1. Lentes oculares 

2. Lentes objetivas 

3.   Lentes do condensador 

- Sistema de iluminação: 

1. Espelho ou Luz 

2. Diafragma 

3. Filtro 

 

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 ao iniciar a observação ao M.O. usa-se uma combinação de lentes que 

proporcione um menor aumento, a fim de se obter uma visão panorâmica da preparação; depois se usa uma combinação 

de lentes que proporcione um maior aumento, permitindo a visualização de detalhes do campo microscópico. 
MANEJO DO MICROSCÓPIO 

 

1. Acender a lâmpada do sistema de iluminação. 

2. Abrir totalmente o diafragma e colocar o sistema condensador/diafragma na posição mais elevada, pois é aquela 

que permite melhor iluminação. 

3. Movimentar o revólver, colocando em posição a objetiva de menor aumento. 

4. Posicionar a lâmina com a lamínula para cima colocando-a na platina, prendendo-a com o(s) grampo(s). 

5. Movimentar o “charriot”, fazendo com que o preparado fique embaixo da objetiva. 

6. Com o parafuso macrométrico, elevar a platina ao máximo, observando que a objetiva não toque a lamínula, 

pois poderá quebrá-la. 

7. Focalizar a preparação, quer dizer, obter uma imagem nítida, movimentando o parafuso macrométrico e 

abaixando a platina até que se possa visualizar a imagem. 

8. Aperfeiçoar o foco com o parafuso micrométrico. 

9. Colocar a região do preparado que se quer ver com maior aumento bem no centro do campo visual da lente. 

10. Movimentar o revólver, colocando em posição a objetiva de 10X. 

11. Repetir o procedimento do item 6. 

12. Para focalizar a nova imagem, repetir o procedimento do item 7. 

13. Repetir o item 8. 

14. Repetir o item 9. 

15. Colocar a objetiva de 40X em posição e repetir os itens 6, 7 e 8.  

16. A objetiva de 100X é chamada de imersão e seu uso será explicado posteriormente. 
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OBSERVAÇÕES: 

 

1. 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 próxima objetiva em posição e acertar o foco apenas com o 
parafuso micrométrico.  

2. O aluno deverá repetir várias vezes às operações descritas a partir do item 3, a fim de atingir maior desenvoltura 

no manuseio do microscópio óptico. 

 

TÉCNICAS PARA A OBTENÇÃO DE LÂMINAS 

(preparados histológicos permanentes) 

 

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

lâmina histológica, e que serão descritos a seguir: 

1.Coleta de 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 por bactérias. 

Este tratamento é feito imediatamente após a retirada do material: após a biópsia, a necropsia ou até antes, quando a 

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

favoráveis às etapas subseqüentes 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 a existente 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 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 de álcoois de teor crescente. 

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  finos. Para isto se submete 

a peça a banhos de parafina a 60ºC, no interior da estufa. Em estado líquido, a parafina, penetra nos tecidos, dando-lhes, 

depois de solidificada, certa dureza e homogeneidade na dureza ao corte. 

6.Inclusão: é a passagem da peça que estava na estufa para um recipiente retangular 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 resina epóxi, sendo esta última usada também para microscopia eletrônica. 

7.Microtomia: é a etapa em que se obtém cortes finos de peças incluídas na parafina, através de um aparelho 

chamado micrótomo, que possui navalha de aço. A espessura dos cortes geralmente varia de 3 a 10 micrômetros. 

8.Extensão: os cortes provenientes da microtomia saem pregueados (enrugados). Para desfazer estas rugas, são 

distendidos (esticados) num banho de água e gelatina a 37ºC, e “pescados” com uma lâmina. Leva-se então, à estufa a 

40ºC por no mínimo 2 horas, para que se dê a colagem do corte à lâmina, e para que escorra a parafina em volta do corte. 

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: 

 Eliminação da parafina: por meio de banhos sucessivos em xilol, benzol, ou toluol. 

 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. 

 Coloração: os corantes são compostos químicos com determinados radicais ácidos ou básicos que possuem cor 

e afinidade de combinação com estruturas básicas ou ácidas dos tecidos. Rotineiramente, usa-se Hematoxilina, corante 

básico, que se liga a 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. Por exemplo, os núcleos das 

células, onde predominam substâncias ácidas, coram-se pela hematoxilina (corante básico de cor roxa), o citoplasma, 

onde predominam substâncias básicas, se cora 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 (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. 
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11.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 ou Sintético, que é solúvel em xilol e insolúvel em água. A lamínula impede que haja hidratação do corte no 

meio ambiente, permitindo então que estas lâminas se mantenham estáveis por tempo mais longo. 

 Após a montagem, levam-se as lâminas a estufa para a secagem do bálsamo e agora estão prontas para o uso. 

 
 
 
TECIDO EPITELIAL 

1) TECIDO EPITELIAL DE REVESTIMENTO 

 
Lâmina 44 - Tecido epitelial de revestimento pavimentoso simples: (Artéria, HE) 

 Nos vasos sanguíneos encontrados fazendo parte deste corte, podem ser observadas estruturas constituídas por 

uma única camada de células achatadas, que reveste a luz destes vasos. Como seu citoplasma é muito fino não pode ser 

visualizado, sendo observados apenas núcleos achatados, que acompanham a forma das células. Os núcleos formam 

saliências na superfície do epitélio (luz do vaso). Este epitélio também pode ser chamado de endotélio quando está 

revestindo os vasos, mas também pode ser encontrado revestindo as cavidades peritoneal, pericárdica e pleural, sendo 

chamado nestes locais de mesotélio. 

 

 
 

 

Lâmina 60 – Tecido epitelial de revestimento pavimentoso simples (Folheto parietal da cápsula de Bowman – Zona 
Cortical do Rim, HE) 

 Na região mais externa deste órgão podem ser observadas estruturas dilatadas chamadas de corpúsculos renais, 

responsáveis pela filtração do sangue no rim. Estas pequenas estruturas são revestidas mais externamente por epitélio 

pavimentoso simples. Pode-se notar apenas os núcleos achatados destas células devido ao fato de as células serem 

extremamente achatadas.  
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 Lâmina 69 -  Tecido epitelial de revestimento cilíndrico simples (Vesícula Biliar, HE) 

 Encontra-se revestindo internamente este órgão. Tecido epitelial cilindrico porque as células têm a forma cilíndrica 

e simples porque existe apenas uma camada de células. Pode ser observado o posicionamento basal dos núcleos o que 

indica o polo nutritivo dessas células, voltado para a membrana basal. 

 

 

 
 

Lâmina 95  – Tecido epitelial de revestimento cilíndrico simples (Intestino Delgado, HE) 

 Este tipo de epitélio reveste internamente toda a trajetória dos intestinos delgado e grosso, sendo que também 

podem ser observadas células caliciformes secretoras de muco junto as células cilíndricas epiteliais. Estas células são 

especializadas na absorção de nutrientes e apresentam especializações de membrana denominadas de microvilos, que 

aparecem em sua superfície apical, conferindo um aspecto de borda estriada ao microscópio de luz. 
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Lâmina 76 -Tecido epitelial de revestimento cúbico simples (Túbulos Renais, HE) 

 Os túbulos renais formam maior parte do parênquima das regiões cortical e medular dos rins. São formados por 

uma única camada de células que apresentam forma cúbica, pois seus núcleos se apresentam arredondados. Os limites 

celulares podem ser visualisados devido ao glicocálice ser bastante desenvolvido. Esta imagem mostra grande quantidade 

de túbulos coletores localizados na região medular. Estes são maiores e apresentam luz ampla. 
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Lâmina 86 - Tecido epitelial de revestimento pseudo-estratificado cilíndrico estereociliado (Epidídimo, HE)  

O epidídimo é um órgão do sistema reprodutor masculino, formado na sua maior parte por um túbulo revestido 

por células epiteliais. Este epitélio é classificado como sendo psudo estratificado com estereocílios. Os estereocílios se 

fazem presentes em todas as células cilindricas que chegam a superfície do epitélio, e caracterizam o epitélio de 

revestimento epididimário. 

 
  

 
 Lâmina 73 - Tecido epitelial de revestimento pseudo-estratificado cilíndrico ciliado com células caliciformes: 
(Traquéia, AB - HE) 
Lâmina 44 - Tecido epitelial de revestimento pseudo-estratificado cilíndrico ciliado com células caliciformes 
(Laringe - HE) 

 

 Este epitélio é formado por uma única camada de células, em sua maioria cilíndricas  com cílios. Parece que este 

epitélio é estratificado, porque é observado ao MO células com núcleos em alturas diferentes, mas na realidade ao 

microscópio eletrônico todas tocam na membrana basal (que não é observada com esta coloração). As células 

caliciformes presentes na lâmina 73 são ressaltadas com esta coloração, quando observadas apresentam  um citoplasma 

azul, núcleo achatado na porção basal e estão localizadas entre as outras células epiteliais. Os cílios da lâmina 73 e 44 se 

fazem presentes na maioria das células cilindricas que chegam a superfície do epitélio, e caracterizam o epitélio de 

revestimento das vias aéreas superiores.  

 

  
Lâmina 80 – Tecido epitelial pseudo-estratificado de transição ou polimorfo: (Bexiga, HE) 

 Ao MO apresenta-se como um epitélio pseudo-estratificado, porque observa-se mais de uma camada de células, 

entretanto todas as celulas estão em contato com a membrana basal. A forma das células, principalmente da camada 

superficial, se modifica  segundo o estado fisiológico do órgão, por isso é denominado polimorfo ou de transição (porque 

há mudança na forma das  células superficiais). Quando a bexiga está vazia as células epiteliais da superfície ficam 
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arredondadas e grandes. Se fizéssemos uma lâmina de bexiga cheia, observaremos as células superficiais com formato 

achatado. 

 Os limítes celulares são bem visíveis, devido à presença de grande quantidade de glicocálix entre as células 

deste epitélio. 

 

 
Lâmina 20 - a) Tecido epitelial de revestimento estratificado  pavimentoso não queratinizado: (Face interna do 
Lábio, HE) 

b) Tecido epitelial de revestimento estratificado pavimentoso queratinizado: (Face externa do Lábio - Pele, 
HE) 

 Estes tecidos são chamados de estratificados porque apresentam várias camadas ou estratos de células, e 

pavimentosos porque as células da última camada, isto é, as células da camada superficial, apresentam-se pavimentosas, 

aplanadas, ou seja, 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 e muitas vezes aparece descolada 

do epitélio devido a técnica histológica. Pode-se observar, nos dois tecidos, a camada basal das 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 completamente planas na camada mais 

superficial. 

 

   
 
Lâmina 44 – Tecido Epitelial Estratificado Pavimentoso não queratinizado (Esôfago, HE) 

 Nesta lâmina o esôfago se apresenta com uma luz toda pregueada, com uma luz ampla. O epitélio que reveste 

internamente este órgão do trato digestório é estraficado, pois apresenta várias camadas celulares e pavimentoso, pois a 

camada de células mais superficial apresenta forma achatada, visualizada pela forma dos núcleos. 
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Lâmina 21 – Tecido Epitelial de Revestimento Pavimentoso Estratificado Queratinizado (Pele Espessa, HE) 

 O tecido epitelial que forma a epiderme da pele é classificado como estratificado pavimentoso queratinizado. As 

células, conhecidas como queratinócitos apresentam variações de forma nas diferentes camadas, sendo a mais superficial 

plana e cheis de queratina no seu interior. Como nas camadas mais superficiais já não existem mais núcleos torna-se 

difícil a observação da forma dos núcleos. 

 

 
 
Lâmina 21 – Tecido Epitelial de Revestimento Cúbico Estratificado (Pele Espessa – Ductos de Glândulas 
Sudoríparas, HE) 

 

As glândulas sudoríparas são responsávei pela produção do suor e suas porções secretoras se localizam na derme, 

enquanto seus ducto se abrem na superfície epitelial. As células dos ductos apresentam coloração mais eosinofílica e são 

menores quando comparadas com as porções secretoras. Apresenta mais de uma camada celular sendo a última com a 

forma cúbica. 
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 2) TECIDO EPITELIAL GLANDULAR 

Lâmina 8 – Glândula Exócrina Unicelular – célula caliciforme (Intestino Delgado, AB-HE) 

Lâmina  73- Glândula exócrina unicelular – célula Caliciforme (Traquéia, AB-HE) 

 A  técnica do AB-HE nos permite evidênciar a célula caliciforme com o material sintetizado em seu interior e que , 

ao sair, irá contituir a secreção dessa glândula, o muco. 

 Essas células estão colocadas entre as do epitélio de revestimento e caracterizam-se por tomarem uma coloração 

azulada em contraste com as células vizinhas que apresentam coloração normal. A morfologia destas glândulas, como o 

próprio nome diz, é a de um cálice. Por ser formada apenas por uma célula epitelial, ela é classificada como glândula 

exócrina unicelular. Em algumas preparações podemos encontrar, por sobre os cílios das células vizinhas, o produto de 

síntese desta célula, corado em azul. Apesar de ser exócrina, essa glândula não apresenta ducto, ela é intraepitelial e 

abre-se  diretamente na superfície do epitélio que a contém. Os núcleos das células apresentam-se corados em roxo pela 

hematoxilina. 

 

  
Lâmina 65 -Glândula exócrina tubular simples (Intestino Grosso, HE) 

 Estas  glândulas tem a forma tubular (semelhante a um tubo de ensaio) e são constituídas por invaginações do 

epitélio de revestimento para o interior da parede do órgão. Entre as células que formam o epitélio secretor desta glândula 

há muitas células caliciformes entre as células cilíndricas, a secreção da célula caliciforme não é evidênciada devido à 

técnica utilizada, observa-se a imagem negativa (em branco). A glândula tubular não tem uma direção uniforme, por isso 

nesta preparação aparecem tanto cortes transversais, como cortes oblíquos e longitudinais. O  corte longitudinal é 

semelhante a um dedo de luva, enquanto o transversal apresenta-se circular. 
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Lâmina 20 – Glândulas da Pele (pele do lábio – HE) 

 
a)  Glândula exócrina tubular simples enovelada (Sudorípara) 
 b)  Glândula exócrina acinosa simples: (Sebácea) 

 Para a observação destes epitélios glândulares 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 os anexos da pele 

(pêlos, glândulas sudoríparas e sebáceas).  

 A glândula tubular enovelada simples (sudorípara), tem a porção secretora em forma de um tubo sinuoso, 

enovelado. O corte histológico não acompanha as sinuosidades da glândula, e secciona diversas vezer cada tubo. Cada 

secção do tubo glandular aparece com uma parede formada por uma camada de células epiteliais cúbicas revestindo um 

espaço interno  (luz ou lúmen) onde a secreção de cada célula é lançada. Este tubo desemboca na superfície epitelial 

queratinizada da epiderme, através de um ducto. Quanto ao modo de extrusão do produto secretado pelas células, esta 

glândula pode ser apócrina ou merócrina, dependendo da localização e da espécie. 

 A glândula acinosa simples (sebácea) é considerada uma glândula acinosa modificada, porque tem um aspecto 

maciço no seu interior, pois a luz não aparece. O ácino é preenchido por células claras, bem delimitadas, cheias de 

gotículas de lipídeos, o citoplasma é pouco eosinófilo e o núcleo é redondo e central. Seu ducto excretor desemboca 

geralmente em um folículo piloso. Quanto ao modo de extrusão do produto secretado pelas células está glândula é 

holócrina. 

 

      
 
Lâmina 21 – Glândula Exócrina Tubular Simples Enovelada (Sudorípara) 

 Deve-se procurar estas glândulas na derme, região constituída de tecido conjuntivo. Estas aparecem bem 

diferenciadas quanto as suas porções secretoras, que apresentam células menos coradas e maiores e as porções dos 

ductos que apresentam células com citoplasma mais corado pela eosina e menores. 
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Lâmina 72 - Glândula exócrina acinosa composta (Parótida, HE)  

Neste corte observa-se uma grande quantidade de porções secretoras (adenômeros) formadas por células de 

tecido epitelial glandular. As porções secretoras tem a forma arrendondada (forma de balão de laboratório), e por isto 

podem ser chamadas simplesmente de ácinos. Entre os ácinos, que são os componentes em maior número, podem ser 

vistos ductos intralobulares,  e ductos extralobulares (excretores), que são grandes e estão localizados fora dos lóbulos, 

nos septos de tecido conjuntivo. Todos os ductos apresentam luz visível, sendo que quanto mais calibroso o ducto, maior 

a sua luz. Como há mais de um ducto (ramificados), estas glândulas são classificadas de compostas. A ramificação dos 

ductos só pode ser visualizada em cortes longitudinais. Os ácinos e os ductos vão constituir o parênquima, que está 

dividido em lóbulos por septos de tecido conjuntivo; e o tecido conjuntivo é chamado de estroma. 
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Lâmina 4 - Glândula exócrina acinosa composta (Pâncreas, HE) 

O pâncreas é considerado como sendo uma glândula exócrina e endócrina, pois alem se secretar enzimas digestivas 

também é responsável pela produção de hormônios. A parte exócrina apresenta grnde quantidade de ácinos serosos que 

liberam seu conteúdo em um pequeno ducto intralobular, sendo que estes se reunem e formam no tecido conjuntivo das 

trabáculas grandes ductos extralobulares que podem ter um epitélio variando de cúbico a cilíndrico estratificado. Os ductos 

intralobulares são dificilmente visualizados nesta lâmina. 

   
  

Lâmina 71 - Glândula exócrina túbulo-acinosa composta: (Glândula Salivar Mista, Submandibular, HE) 

 Esta glândula é constituída por porções secretoras acinares, tubulares e tubuloacinares e seus ductos  estão 

muito divididos (composta). Em relação à natureza da secreção produzida em cada adenômero, poderemos classificá-la 

em três tipos: 

a)  porção secretora serosa: apresenta células piramidais, que possuem um núcleo arredondado no terço basal e 

evidente basofilia citoplasmática. O polo apical de cada célula armazena o produto de secreção rico em proteína . A luz do 

ácino seroso é tão pequena que não aparece ao microscópio óptico. 

b)  porção secretora mucosa: é constituida por células piramidais, com um núcleo achatado contra a membrana 

plasmátida no polo basal. O citoplasma tem pouca afinidade pela eosina, e não cora bem porque ele está cheio de muco, 

rico em glicoproteína. Geralmente podemos evidênciar os limites  celulares e também a luz da porção secretora, que 

geralmente é tubular. 

c)  porção secretora mista: é composta por uma parte principal mucosa ao redor da qual há uma semilua de células 

serosas. A secreção deste tipo de porção secretora é constituida por muco associado a pré-enzimas, sendo semi viscosa. 

O produto de secreção é liberado através de ductos, a parte inicial dos ductos é conhecida por ducto intercalar. Este 

apresenta um diâmetro muito pequeno, com uma camada de células epiteliais cúbicas que possuem núcleos redondos 

centralizados, e citoplasma basófilo, sua luz é pequena e geralmente podemos observá-la. Depois do ducto intercalar vem 

o ducto estriado, que tem um diâmetro maior e uma luz maior. Tem uma camada de células cúbicas altas ou cilíndricas 

com núcleos redondos centralizados e citoplasma eosinófilo, na região basal de cada célula observam-se estrias, o que dá 

nome ao ducto. Logo após este ducto vem o ducto excretor, geralmente extralobular, com um epitélio estratificado, uma 

luz grande e é envolvido por muito tecido conjuntivo. Vários ductos excretores se reúnem em ductos maiores que se 

abrem na cavidade bucal, onde é lançada a secreção desta glândula, a saliva. 
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Lâmina 82 ou 115 - Glândula endócrina vesicular (folicular) (Tireóide, HE). 

 Nesta glândula, as células secretoras 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 camada de células cúbicas que são secretoras. A 

secreção armazenada dentro da vesícula se cora de rosa alaranjado, sendo denominada de colóide. Ao redor das 

vesículas estão capilares sanguíneos, que estão em contato com as células secretoras. Os hormônios são armazenados 

no colóide, em uma forma inativa, e quando ele é necessário, é reabsorvido pelas próprias células secretoras e transferido 

para a circulação sanguínea dos capilares adjacentes. 

 

  
 

 
Lâmina 84 - Glândula endócrina cordonal (Adrenal HE). 

 A adrenal (Suprarenal) é formada por cortical e medular. Na cortical são diferenciadas três regiões (Glomerulosa, 

Fasciculada e Reticular), compostas por células secretoras que se dispõem lado a lado formando cordões, podendo ser 

observado o alinhamento dos seus núcleos redondos. Entre os cordões encontram-se capilares facilmente visualizados, 

de modo que todas as células secretoras estão em contato com os capilares sanguíneos. 
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TECIDO CONJUNTIVO 

FIBRAS CONJUNTIVAS 

Lâmina 20 – Fibras colágenas (Mucosa do lábio, HE). 

Abaixo da mucosa do lábio encontra-se o tecido conjuntivo denso não modelado. Neste tecido há um predomínio de 

fibras colágenas em relação aos outros componentes do tecido conjuntivo, por isso ele é classificado como denso. Essas 

fibras se dispõem em feixes grossos, e como há feixes em todas as direções, este tecido é classificado como não 

modelado. As fibras colágenas formam feixes grossos e irregulares dando um aspecto grosseiro ao tecido. 

  
Lâmina 15 – Fibras colágenas (mesentério, Picrosirius). 

O mesentério está associado ao trato gastrointestinal e é formado por tecido conjuntivo frouxo. Neste tecido são 

encontrados todos os elementos do conjuntivo. As fibras colágenas são visualizadas como linhas tortuosas mais espessas 

coradas em vermelho, enquanto que as fibras elásticas se apresentam mais delgadas sendo que ambas estão associadas 

ao tecido conjuntivo. Também são encontrados núcleos de células, principalmente fibroblastos, os quais são responsáveis 

pela síntese destas fibras. 
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Lâmina 16 – Fibras elásticas (Resorcina-Fuccina) 

Esta lâmina mostra um pedaço inteiro de mesentério, corado para demonstrar fibras elásticas que se entortam e se 

inclinam dentro do tecido conjuntivo frouxo a que estão associadas. As fibras elásticas aparecem com uma coloração 

arroxeada e são importantes por que permitem o estiramento e a mobilidade do trato gastrointestinal. Os núcleos celulares 

se apresentam em plano focal diferente e representam, dentre outras células, numerosos fibroblastos, responsáveis pela 

síntese das fibras elásticas e da matriz extracelular. 

 

 
Lâmina 17 – Fibras Reticulares (Fígado, Impregnação por prata). 

Estas fibras são identificadas pela coloração negra que tomam quando impregnadas por sais de prata e também pela 

sua disposição em rede, sendo muito delicadas. Seu diâmetro pode ser comparado ao de fibrilas colágenas. Os demais 

componentes teciduais deste órgão não se coram bem pela prata, ficando amarelados ou amarronzados. 
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CÉLULAS DO TECIDO CONJUNTIVO 

Lâmina 10 – Macrófagos (Pele, Injeção de tinta nanquim, HE) 

Os macrófagos são células conjuntivas com grande capacidade fagocitária, sua morfologia é muito variável e 

depende do estado funcional. Para a identificação destas células é aproveitada a sua atividade fagocitária e injeta-se no 

animal ainda vivo um ou mais corantes vitais e as micelas destes corantes serão então fagocitadas pelos macrófagos, 

acumulando-se no citoplasma sob a forma de grânulos. O que se observa no microscópio óptico por esta técnica, são os 

grânulos (negros ou vermelhos), e a sua presença determina a perfeita localização do citoplasma dos macrófagos. 

 

 
 

 
Lâmina 11 – Mastócitos (Mesentério, Azul de Toluidina) 

O mesentério e constituído de tecido conjuntivo frouxo sem predomínio de nenhum componente. Através desta 

técnica de coloração pode-se apenas visualizar os mastócitos devido a este corante permitir a visualização dos grânulos 

citoplasmáticos destas células, onde se encontram uma grande variedade de substâncias, como por exemplo, a histamina 

e a heparina, que promovem a resposta inflamatória. 
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 TIPOS DE TECIDOS CONJUNTIVOS PROPRIAMENTE DITOS 

 

Lâmina 20 – Tecido conjuntivo denso não modelado (Lábio, HE) 

Este tecido faz parte da derme da pele e deve ser procurado na região mais profunda deste órgão. Há um predomínio 

de feixes colágenos orientados em arranjo tridimensional, para permitir que este tecido responda a esforços em diferentes 

direções. É observada uma intensa eosinofilia devido ao grande volume de fibras colágenas As fibras formam feixes a 

grosseiros e irregulares e por entre eles podem ser visualizados núcleos de fibroblastos que são as células mais 

freqüentes neste tecido e sintetizam as fibras. 

 

 
 

Lâmina 44 - Tecido conjuntivo frouxo (Laringe e Esôfago, HE)   

Nesta lâmina o tecido conjuntivo frouxo se encontra logo abaixo do epitélio, formando a Lâmina própria. Neste tecido 

existem todos os elementos estruturais típicos do tecido conjuntivo propriamente dito havendo um equilíbrio relativo entre 

seus constituintes. Podem existir todos os tipos celulares do conjuntivo, mas os mais comuns são os fibroblastos e 

macrófagos. É ricamente vascularizado, sendo responsável pela nutrição dos epitélios que estão em contato. 
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Lâmina 14 - 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 predominante são as fibras colágenas (acidófilas) sendo que estas fibras se apresentam 

grossas e arranjadas paralelamente, em uma única direção, por isso é classificado como modelado.  

 Entre os feixes de fibras colágenas, que são os elementos predominantes, são observados núcleos de fibroblastos 

dispostos em fileiras paralelas. Estes fibroblastos têm núcleos alongados e seus citoplasmas raramente são observados 

porque são muito delgados e também porque é eosinófilo, se confundido com os feixes de fibras colágenas. Os núcleos 

mais grossos são de fibroblastos ativos e os mais finos são de fibroblastos inativos chamados de fibrócitos.  

 

 
 

Lâmina 101 - Tecido conjuntivo mucoso (Cordão Umbilical, HE). 

 Neste tecido há predomínio de substância fundamental amorfa, que pode ter sido dissolvida pela técnica 

histológica. O predomínio de substância fundamental, que é constituída de proteoglicanas ácidas, confere certa basofilia 

ao tecido. Existem poucas fibras colágenas, difíceis de identificar. As células predominantes são os fibroblastos e podem 

ser encontradas células mesenquimais indiferenciadas, não sendo possível de distingui-las dos fibroblastos Três grandes 

vasos sangüíneos atravessam o cordão umbilical. Neste órgão o tecido conjuntivo mucoso é conhecido como geléia de 

Whartom. 
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TECIDO ADIPOSO 

 
Lâmina 18 – Tecido Adiposo Unilocular (HE) 

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

circundadas por pequenas porções de citoplasma, como se fosse um anel em torno do vacúolo deixado pela gotícula de 

gordura neutra, a qual é dissolvida pela técnica histológica. Elas são esféricas, porém como estão muito comprimidas 

entre si, podem adquirir forma poliédrica. Este tecido é muito vascularizado, mas como as 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. As células adiposas são sustentadas por tecido conjuntivo frouxo. 

 

 
 

Lâmina 19 – Tecido Adiposo Multilocular (HE) 

As células do tecido adiposo multilocular são menores que as uniloculares e apresentam numerosas gotículas de 

gordura no citoplasma e seus núcleos são redondos podendo estar localizado centralmente, o que torna fácil a 

diferenciação das células adiposas uniloculares. Por entre estas células existe um rico suprimento sanguíneo e as células 

apresentam uma grande quantidade de mitocôndrias para a geração de energia na forma de calor aumentando assim sua 

eosinofília. 
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TECIDO CARTILAGINOSO 

  
Lâmina 44 – Tecido cartilaginoso hialino (Laringe, HE) 

 Lâmina 73 – Tecido Cartilaginoso hialino (Traquéia, AB-HE) 

 
Lâmina 74 – Tecido cartilaginoso hialino (Brônquio Extrapulmonar, PAS-HE) 

 

A cartilagem hialina é encontrada no meio da parede destes órgãos. É envolvida pelo pericôndrio, que é formado por 

tecido conjuntivo denso. No pericôndrio, mais internamente estão células indiferenciadas que irão dar origem a 

condroblastos que são células jovens, que apresentam forma ovalada e produzem a substância intercelular (matriz) e, 

estes por sua vez irão se diferenciar em condrócitos. A matriz é constituída por fibrilas de colágeno do tipo II e substância 

fundamental amorfa. Os condrócitos são células maduras da cartilagem e ficam confinados dentro de lacunas, totalmente 

envolvidos pela matriz cartilaginosa (substância intercelular). Cada lacuna é delimitada por uma área mais basófila, 

chamada de matriz territorial, nesta poção há um predomínio de substância fundamental amorfa. A matriz restante é 

chamada de matriz interterritorial, onde predominam as fibrilas de colágeno. Quando vários condrócitos aparecem em 

grupos, originados de uma mesma célula progenitora por sucessivas mitoses, recebem o nome de grupo isógeno. 
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Lâmina 24 – Tecido cartilaginoso elástico (Pavilhão auditivo, HE) 

 A cartilagem elástica deve ser procurada no meio deste órgão, entre as camadas de pele. Este tecido é 

semelhante ao cartilaginoso hialino, possuindo os mesmos componentes, fibroblastos e condroblastos no pericôndrio e 

condrócitos dentro de lacunas na matriz. Leva o nome de elástico porque sua matriz, além de apresentar fibrilas de 

colágeno II e substância fundamental amorfa, contém grande quantidade de fibras elásticas. Em geral, neste tecido os 

condrócitos se apresentam bem maiores do que os da cartilagem hialina, podendo se apresentar retraídos devido a 

técnica histológica, não ocupando toda lacuna. 
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Lâmina 25 – Tecido cartilaginoso fibroso (Disco intervertebral, Mallory) 

 Basicamente este tecido apresenta os mesmos componentes da cartilagem hialina, porém há um predomínio de 

fibras colágenas do tipo I, que formam feixes grossos e não há pericôndrio. Este tecido se parece com um híbrido de 

cartilagem hialina e tecido conjuntivo denso fibroso, sendo um tecido reforçado por fibras com abundantes feixes 

colágenos e condrócitos em pares ou em filamentos axiais em grupos isógenos, cercados por escassa matriz 

cartilaginosa, os feixes em azul ficam muito parecidos com penas. São observados os núcleos dos condrócitos em uma 

cor alaranjada, e estes se apresentam bem retraídos nas suas lacunas, devido a técnica histológica. É muito resistente a 

compressão e ao estiramento. 

 

 
 

SANGUE 

 
Lâminas de  Esfregaços sangüíneo:  

Leia com atenção antes de iniciar  

Para esta observação desta lâmina é utilizada a objetiva de imersão (100x), necessário para a identificação dos 

elementos figurados do sangue. 

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

delas ou em ambas. Para evitar este problema coloca-se em posição a objetiva de imersão, afastada da preparação, e em 

seguida sobre a lâmina exatamente abaixo da objetiva de imersão, coloca-se uma gota de óleo de cedro. Agora, olhando 

pelo lado, aproxima-se a platina até que a objetiva encoste-se ao óleo. Procura-se o foco observando pela ocular e 

utilizando o parafuso micrométrico. 
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Hemácias (4,5 a 5,5 milhões/mm3 de sangue) 

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

vista de cima tem uma parte central mais clara, porque a célula é mais delgada nesta área, em virtude de apresentar a 

morfologia de um disco bicôncavo. 

 

 
 

Leucócitos (4 a 10 mil/mm3) 

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

agranulócitos ou mononucleares, sem granulações específicas no citoplasma. 
Granulócitos ou Polimorfonucleares: 

a) Neutrófilos (55-65%) o núcleo de um neutrófilo pode apresentar até cinco lóbulos, unidos por delgados 

filamentos de cromatina. Quando a célula é jovem o núcleo não é segmentado, possuindo a forma de um bastonete. O 

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

 

b) Eosinófilos (2-3%) seu núcleo apresenta, geralmente, dois lóbulos. No citoplasma são evidenciadas grandes 

granulações de cor vermelha alaranjada. 
 

 

c) Basófilos (0-1%) são difíceis de serem encontrados, devido ao seu pequeno percentual no sangue periférico de 

indivíduos normais. O núcleo é irregular, em forma de “S” e totalmente mascarado pelas granulações citoplasmáticas 

grandes e irregulares, coradas em azul escuro. 
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Agranulócitos ou Mononucleados: 

a) Linfócitos (25-35%) são os menores leucócitos, podendo variar de tamanho, 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 e não é segmentado, sendo esférico de modo geral. 
 

 

b) Monócitos (4-8%) são as maiores células sangüíneas. Apresentam um núcleo reiforme ou oval, e em alguns 

casos em forma de ferradura. A cromatina está disposta em uma rede de grânulos e flocos, de textura mais delicada do 

que a do núcleo dos linfócitos, dando a impressão de o núcleo estar apagado ou mais claro que o núcleo dos linfócitos. 

Seu citoplasma á azul bem claro e abundante. 
 

 
Plaquetas (150-400 mm3) 

 As plaquetas são fragmentos citoplasmáticos do megacariócito. São corpúsculos esféricos, ovais ou alongados. 

Nos esfregaços corados tendem a aparecer em grupos entre as hemácias. 

 



 25 

 

 

 

 
TECIDO ÓSSEO 

 
Lâmina 26 - Tecido ósseo primário: (Osso longo, desmineralizado HE). 

 Nesta lâmina 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 contrastam com os 

espaços medulares pela forte coloração vermelha (eosinófila). Podem ser visualizados 3 tipos de células do tecido ósseo: 

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. Apresentam morfologia variada, quando estão em 

atividade são cubóides e até cilíndricas, mas quando estão em baixa atividade ou inativas são achatadas.  Estas células 

associadas a uma delicada rede de fibras reticulares (não visualizadas) constituem o endósteo. A matriz óssea recém 

sintetizada por elas é denominada de osteóide ou pré-osso, e aparece, na lâmina, com uma coloração mais clara que a 

matriz pronta nas trabéculas. 

Osteócitos: são células situadas no interior da matriz, ocupando lacunas (osteoplastos), das quais partem 

canalículos que se anastomosam com outros canalículos de lacunas vizinhas, os canalículos são preenchidos por 

prolongamentos dos osteócitos, porém são muito delgados e não podem ser visualizados. Os osteócitos têm a forma de 

amêndoa e podem aparecem retraídos dentro das lacunas devido a técnica histológica. 

Osteoclastos: são células de morfologia variada, gigantes e multinucleadas (de 6 a 50 núcleos ou mais) com 

citoplasma eosinófilo e aparecem nas superfícies das trabéculas ósseas e participam do processo de reabsorção da matriz 

deste tecido provocando depressões nesta matriz, as chamadas lacunas de Howship. Os osteoclastos também podem ser 

encontrados no meio do tecido hemocitopoiético. São melhor visualizados na proximidade das epífises, onde ocorre um 

intenso processo de remodelação no osso em crescimento. 

Firmemente aderido à superfície externa da diáfise deste osso, é encontrado o periósteo, geralmente constituído por 

2 camadas: uma mais externa, onde predominam fibras colágenas, e outra mais interna, na qual a população celular mais 

evidente são células osteogênicas, cuja morfologia é semelhante a de fibroblastos. 
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Lâmina 28 - Tecido ósseo secundário: (Osso compacto, técnica de preparação por desgaste). 

 Para esta lâmina a técnica utilizada foi a da remoção de toda parte orgânica do tecido ósseo, permanecendo 

apenas a parte inorgânica da matriz. Portanto foram removidas as células, colágeno da matriz, periósteo e endósteo. Esta 

lâmina não é corada, portanto deve ser visualizada com o condensador abaixado e com pouca luz, para obtenção de um 

maior contraste. Este tecido as lamelas (várias camadas de matriz óssea organizadas) estão dispostas de maneira típica, 

e constituem estruturas denominadas Sistemas de Harvers, sistemas circunferenciais internos, intermediários e externos; 

Sistemas de Harvers: formados por lamelas organizadas de forma concêntrica, apresentando em seus centros os 

Canais de Harvers, pelos quais passam vasos e nervos e há pouco tecido conjuntivo. Estes canais se comunicam entre 

si, com a cavidade medular e com a superfície do osso, através de canais transversais ou oblíquos em relação ao eixo 

mais longo do osso chamados Canais de Volkmann. 

Sistemas Intermediários: estão situados entre os sistemas de Havers e representam restos antigos dos sistemas de 

Havers que escaparam da reabsorção durante o crescimento e remodelação do osso. 

Sistema Circunferencial Externo: é formado por lamelas paralelas entre si, localizadas na superfície externa do 

osso, próximo ao periósteo (que não aparece nesta lâmina).  

Sistema Circunferencial Interno: também é formado por lamelas paralelas, porém, se localiza junto à cavidade 

medular, em contato com o endósteo. 

Nesta preparação a substância orgânica se perde totalmente, permanecendo apenas a matriz inorgânica. Por isso, 

as lacunas onde se localizavam os osteócitos estão vazias, cheias de ar, aparecendo em negro (osteoplastos). O mesmo 

acontece com os canais vasculares. 

 

  
Lâmina 27 - Ossificação intramembranosa: (Mallory). 

Esta ossificação começa a partir de um tecido mesenquimal (natureza conjuntiva), que é um tecido conjuntivo 

embrionário, rico em células mesênquimais indiferenciadas, sendo que estas células podem se diferenciar em células 

conjuntivas e ósseas.  
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As células mesenquimais se diferenciam, e originam primeiramente células osteogênicas, e a seguir estas se tornam 

osteoblastos, que começam a produção de matriz óssea. Neste tipo de ossificação surgem primeiramente espículas 

ósseas, que são trabéculas ósseas muito finas, constituídas de matriz óssea rodeada por osteoblastos. Dentro da matriz 

são encontrados osteócitos ocupando lacunas. Nesta lâmina dificilmente serão visualizados os osteoclastos responsáveis 

pela reabsorção da matriz óssea. 

Em algumas espículas aparece uma faixa periférica estreita e mais acidófila, que é formada por matriz óssea jovem, 

ainda não calcificada, denominada de osteóide. A matriz mais interna é um pouco mais basófila e corresponde a matriz 

calcificada. 

Nas zonas próximas as 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, podendo aí ser denominado de tecido 

osteogênico.  

Nas zonas de ossificação pode ser observado que o mesênquima está se organizando para constituir o periósteo, 

com células organizadas paralelamente a superfície de ossificação. 

 

 
Lâmina 26 - Ossificação endocondral (Osso longo, desmineralização + Mallory). 

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

Esta lâmina mostra um osso longo em formação, cuja diáfise já apresenta tecido ósseo primário e as epífises ainda 

são constituídas por cartilagem hialina. As metáfises, neste momento, estão sofrendo o processo de ossificação 

endocondral, que pode ser evidenciado na estrutura denominada de Disco Epifisário. O disco epifisário apresenta cinco 

zonas, que são, a partir da epífise: 

1. Zona de cartilagem em repouso: nesta região o tecido cartilaginoso se apresenta sem qualquer alteração 

morfológica. 

2. Zona de multiplicação dos condrócitos ou de cartilagem seriada: os condrócitos sofrem várias divisões 

mitóticas, formando fileiras ou colunas paralelas de células achatadas (semelhantes a pilhas de moedas), chamadas de 

grupos isógenos axiais. 

3. Zona de hipertrofia dos condrócitos ou de cartilagem hipertrófica: os condrócitos ficam muito volumosos e a 

matriz, reduzida à tabiques delgados entre as células hipertróficas.  

4. Zona de calcificação da matriz ou de cartilagem calcificada: os delgados tabiques de matriz cartilaginosa se 

mineralizam resultando na morte dos condrócitos. Nesta região são observadas lacunas vazias, circundadas por matriz 

cartilaginosa calcificada marcada por intensa basolfilia. 

5. Zona de ossificação: após a morte dos condrócitos, nos espaços desta zona, ocorre invasão de vasos e células 

osteogênicas provenientes da medula óssea. Estas células osteogênicas dão origem aos osteoblastos que iniciam a 

deposição da matriz óssea sobre os restos de matriz cartilaginosa calcificada. Nesta zona podem ser visualizadas 

trabéculas ósseas em formação, que possuem matriz cartilaginosa mineralizada basófila na parte central. 

Nesta lâmina pode ser observada também a crescimento aposicional entre o periósteo e o endósteo que envolve 

externamente e internamente a diáfise do osso. As células osteogênicas da camada mais interna do periósteo dão origem 

a novos osteoblastos, que iniciam a síntese de matriz óssea. Através do crescimento intramembranoso os ossos longos 

crescem em espessura. 
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TECIDO MUSCULAR 

 
Lâmina 56 ou 57 - Tecido muscular estriado esquelético (Língua, HE). 

 Nesta lâmina o tecido muscular aparece cortado em diversos planos. A fibra (Célula) muscular estriada 

esquelética apresenta forma cilíndrica, alongada, multinucleada, com os núcleos situados na periferia, logo abaixo do 

sarcolema. A disposição periférica dos núcleos pode ser melhor visualizada nos cortes transversais. Nas células cortadas 

longitudinalmente podem ser evidenciadas as estrias transversais, que aparecem como linhas claras e escuras 

intercaladas (observar as estrias com o condensador abaixado e com o diafragma fechado). No corte transversal da célula, 

pode observar, dentro de cada fibra muscular, as miofibrilas que aparecem como pequenos pontos acidófilos no 

sarcoplasma. 

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

deste tecido) denominado de perimísio. O endomísio é o tecido conjuntivo que envolve cada uma das fibras, e é de difícil 

observação, às vezes só se identifica o espaço originado pela retração do endomísio. O epimísio, que mantém unido 

vários feixes de fibras musculares dificilmente é visualizado nesta lâmina. 
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Lâmina 111 - Tecido muscular estriado cardíaco: (Coração, HE) 

 Nesta preparação se devem procurar as fibras (células) musculares em cortes longitudinais e que estão pouco 

coradas (bem diferenciadas). A fibra cardíaca possui 1 ou 2 núcleos centrais mais claros e maiores e estrias transversais 

(linhas claras e escuras). Esta fibra também apresenta uma estriação transversal mais espessa e mais corada, chamada 

de disco intercalar, sua disposição lembra os degraus de uma escada, o disco intercalar é o ponto de união entre células 

adjacentes. Quando a fibra cardíaca é vista em corte transversal, percebe-se o núcleo central e uma região perinuclear 

mais clara. Entre as fibras cardíacas existe tecido conjuntivo com células e muitos capilares sangüíneos. 

 

  
Lâmina 29 ou 63 ou 64 - Tecido muscular liso: (Intestino Delgado, HE). 

 Nesta lâmina deve-se procurar o tecido muscular liso na camada mais externa do órgão. O músculo liso aparece 

em duas camadas na periferia do corte histológico. A camada mais interna apresenta corte longitudinal, e as fibras 

apresentam citoplasma eosinófilo, com núcleo central basófilo alongado, estas células são fusiformes e não apresentam 

estrias transversais. Estas fibras musculares são revestidas e unidas por uma rede de fibras reticulares que não podem 

ser visualizadas. 

A camada mais externa foi cortada transversalmente, e as células apresentam-se como estruturas circulares ou 

poligonais de cor eosinófila, podendo apresentar um núcleo basófilo central.   
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TECIDO NERVOSO 

CÉLULAS DO TECIDO NERVOSO 

Lâminas 33 e 39 – Neurônios piramidais (Cérebro, Impregnação por prata) 

 Nestas lâminas deve ser visualizada a região correspondente ao córtex cerebral, mais superficial, que vai 

apresentar diversas estruturas coradas em preto de forma triangular, apresentando um corpo celular evidente, do qual 

podem sair vários prolongamentos visíveis, ramificados chamados dendritos e um prolongamento único denominado de 

axônio o qual sai do córtex e atravessa a substância branca e transmite impulsos nervosos para várias regiões. Entre os 

neurônios podem ser visualizados também astrócitos protoplasmáticos e vasos sanguíneos, que aparecem com a mesma 

tonalidade.Em outros locais desta mesma lâmina encontramos os Astrócitos fibrosos e protoplasmáticos, observar também 

que à semelhança dos outros todos estão situados junto a capilares.  

Astrócitos Protoplasmáticos localizados na substância cinzenta, portanto estão próximos aos corpos celulares dos 

neurônios. São caracterizados por apresentarem prolongamentos curtos, espessos e muito ramificados, que dão a estes 

um aspecto mais grosseiro. 

Astrócitos Fibrosos Localizados na substância branca e distante dos corpos celulares dos neurônios. São 

caracterizados por apresentarem longos prolongamentos, delgados e pouco ramificados, que dão a estes um aspecto 

mais delicado do que os astrócitos protoplasmáticos. 

Alguns dos prolongamentos dos astrócitos protoplasmáticos e fibrosos sofrem um espessamento na sua porção 

terminal formando uma dilatação que envolve a parede endotelial de vasos sanguíneos. Estas dilatações são chamadas 

de pés vasculares. 

 

  
 



 31 

                                            
Lâmina 35 - Neurônios motores (Substância cinzenta da medula espinhal, HE) 

 Estes neurônios devem ser procurados na região mais central deste órgão, correspondente a substância cinzenta, 

próxima ao canal medular. Pode ser observado o corpo celular desta célula que apresenta uma forma irregular, corado em 

vermelho, contendo núcleo e nucléolo evidentes e mostrando numerosas granulações em seu citoplasma, que 

correspondem a grumos basófilos do reticulo endoplasmático granular, estas granulações são denominadas de 

Corpúsculos de Nissl. 

 

 
Lâmina 32 e 34 - Células de Purkinje (Cerebelo, Impregnação por prata e HE) 

 O cerebelo consiste em dois hemisférios, profundamente dobrados e corrugados em fissuras e lobos, os quais 

são compostos de um revestimento externo correspondente a substância cinzenta e outro interno e ramificado 

correspondente a substância branca. As células de Purkinje são os maiores neurônios existentes no SNC. E devem ser 

procurados na substância cinzenta na região intermediária entre a camada mais externa (molecular) e a mais interna 

(granular). São células muito grandes e isoladas, formando uma única camada, apresentam uma coloração alaranjada e 

seu núcleo aparece mais escuro. Seus dendritos apresentam intensas ramificações e penetram na camada molecular 

externa. 
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SISTEMA NERVOSO CENTRAL 

Lâmina 35 ou 36 – Medula Espinhal (SNC, HE e Mallory). 

 Nesta lâmina é observada duas regiões distintas, uma central correspondente à substância cinzenta, com a forma 

da letra H, e outra periférica, correspondente à substância branca. 

Substância cinzenta: observamos corpos celulares de neurônios motores, com granulações de Nissl no citoplasma. 

Cada neurônio apresenta um núcleo grande e mais claro, com nucléolo bem visualizado como um ponto redondo e escuro. 

São observados ainda nesta região a presença de pequenos núcleos arredondados de células da neuroglia (astrócitos 

protoplasmáticos, oligodendrócitos e micróglia) e fibras amielínicas (dificilmente visualizadas). No centro do H medular 

observamos a presença de um orifício, que é o canal epêndimário, este é revestido pelas células ependimárias, que 

lembram um epitélio colunar simples, que são células da glia. 

Substância branca: são encontradas principalmente fibras nervosas mielínicas, cortadas transversalmente, que 

aparecem como pequenos círculos vazios (devido à dissolução da mielina) que apresentam em seu interior um ponto 

correspondente ao axônio. Nesta região da medula, também são visíveis núcleos de células da neuroglia. 

 

  
 

  
Lâmina 34 – Cerebelo (HE) 

 Este órgão apresenta a superfície com dobras constituídas de substância cinzenta (mais externa) e substância 

branca (mais interna). 

Na substância cinzenta (mais externa) é possível distinguir três camadas, de fora para dentro: 

a) Camada Molecular: de aspecto mais claro, com poucos corpos celulares de neurônios de coloração que 

aparecem como pontos de coloração mais escura. 

b) Camada de células de Purkinje: esta é composta por uma camada de célula de Purkinje que é uma célula muito 

volumosa, apresenta citoplasma claro com núcleo e nucléolo evidentes. Raras vezes pode-se observar o início da 

ramificação dendrítica dirigida para a camada molecular. 

c) Camada Granular: constituída por neurônios muito pequenos, denominados grãos de cerebelo, são muito 

numerosos, seus núcleos aparecem em coloração mais escura. 
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A substância branca tem um aspecto fibroso, devido a grande quantidade de fibras mielínicas e apresenta algumas 

células da glia, que não são evidenciadas com esta coloração. 

 

  
 

   
 

 
SISTEMA NERVOSO PERIFÉRICO 

Lâmina 43 - Fibras nervosas – Corte transversal (Feixe Vásculo Nervoso, Mallory) 

Lâmina 35 – Corte longitudinal Nervo (Mallory) 

O nervo é um conjunto de feixes de fibras nervosas fora do SNC. 

Nestas lâminas são observados alguns feixes de fibras nervosas cortadas transversalmente e longitudinalmente. No 

corte transversal se observa no interior fibras nervosas que aparecem como um ponto rosado, o axônio, rodeado por uma 

zona clara, não corada, que era ocupada pela mielina, que foi dissolvida nesta preparação histológica. 

Envolvendo cada fibra nervosa, encontram-se núcleos, que poderão pertencer às células de Schwann (bainha de 

mielina), ou a fibroblastos do endoneuro. 

Os cortes longitudinais se observam numerosos núcleos corados em escuro, correspondentes ao das células de 

Schwann e estão arranjadas ao longo da fibra nervosa constituindo a bainha de mielina, sendo assim estes axônios são 

altamente mielinizados e conduzem os impulsos mais rapidamente. 

As fibras nervosas são reunidas por um tecido conjuntivo, chamado de perineuro, e formam então um feixe de fibras. 

Quando se observa, reunidos, mais de um feixe de fibras nervosas eles irão compor o nervo, o tecido que faz esta reunião, 

é conjuntivo podendo aparecer também tecido adiposo; esta porção é chamada de epineuro, e em nervos maiores, com 

numerosos feixes de fibras, forma uma cápsula envoltória. 
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Lâmina 35 – Gânglio Raquidiano (Mallory) 

 Nesta lâmina o gânglio apresenta uma cápsula de tecido conjuntivo denso com corpos celulares de grandes 

neurônios facilmente visualizados, com uma forma arredondada. São circundados por células com formato epitelióde 

chamadas de células satélites. Também há a presença de axônios mielinizados e núcleos de células de Schawann. 

 

  
 
Lâmina 37- Gânglio Simpático do sistema nervoso autônomo: (cápsula da Adrenal, HE). 

 O gânglio é um aglomerado de corpos celulares de neurônios, localizados fora do SNC e associado a nervos. É 

revestido por uma cápsula de tecido conjuntivo. 

Os corpos celulares dos neurônios 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 células satélites, que são observadas através dos seus núcleos 
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que estão colocados junto ao corpo dos neurônios. Os núcleos mais distantes que não estão em contato com o corpo dos 

neurônios pertencem ao conjuntivo, que se continua com ao da cápsula ganglionar. Mais externamente ao gânglio podem-

se observar feixes de fibras nervosas. 

 

 
Lâmina 38 ou 115 ou 116- Gânglio Parassimpático do sistema nervoso autônomo -Plexo Mioentérico e Submucoso 
(Intestino Delgado, HE). 

O plexo mioentérico está localizado dentro do tecido conjuntivo que está entre as duas camadas musculares da 

túnica muscular deste órgão. 

Os neurônios que compõem o plexo apresentam núcleo grande e claro, com nucléolo evidente.Citoplasma basófilo 

de contorno pouco nítido. Podem ser observados um ou mais neurônios no meio do conjuntivo e entre os feixes 

musculares. 

 

 
 


