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Técnicas para observação 

ao microscópio ótico

• Para ser observado ao microscópio, o material biológico, na maioria das vezes 

precisa ser submetido a uma série de técnicas (processos de preparação), que 

variam de acordo com o tipo de material.



Técnicas para observação 

ao microscópio ótico

• Observação vital: Também conhecida como exame a fresco, o material 

biológico é colocado sobre uma lâmina regular de vidro coberto por uma 

lamínula também de vidro.

Lamínula sobre a lâmina e o material 

biológico no meio.



Técnicas para observação 

ao microscópio ótico

• Fixação e coloração das células: Para evidenciar os 

detalhes internos das células, o material biológico tem de 

passar por diferentes tratamentos antes de ser 

observado.

• Fixação: Matar rapidamente as células, preservando ao 

máximo sua estrutura interna (mergulha-se por exemplo 

em líquidos com formol, ácido acético, álcool, etc., ou 

passa-se a lâmina no calor).

• Coloração: Certos corantes tem afinidade pode 

determinadas estruturas da célula, associando-se 

especificamente a elas.

Ex.: Com hematoxilina (colore o núcleo) com eosina (colore o citoplasma)



Técnicas de preparação das células

• Esfregaço: Se o material biológico é constituído por células isoladas ou 

fracamente unidas pode-se simplesmente espalhá-lo sobre a lâmina de vidro. 

Esfregaço sanguíneo



Técnicas de preparação das células

• Esmagamento: Se o material possui células frouxamente associadas, como 

as partes moles de animais e vegetais, coloca-se o material entre a lâmina 

e uma lamínula e ele é esmagado pela pressão suave do dedo polegar. O 

material já é previamente fixado e corado.



Técnicas de preparação das células

• Inclusão e corte com micrótomo: 

O estudo detalhado do material biológico, muitas vezes exige preparação 

onde as células são endurecidas para facilitar seu corte.

→ Inclusão: mergulha-se o material em 

substância previamente líquida que 

depois se solidificará ( o material estará 

incluso).

→ Corte com micrótomo: corta-se o 

Material com cerca de 5 micrometros

de espessura com ajuda de um aparelho.


