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Introdução

A maioria dos tecidos é incolor, o que torna difícil 
sua observação ao microscópio óptico. Devido a isso, 
foram introduzidos métodos para a coloração dos 
tecidos, de modo a tornar seus componentes visíveis e 
destacados uns dos outros. Os componentes dos tecidos 
que se coram com corantes básicos são chamados de 
basófilos, sendo chamado de acidófilos os que se ligam 
a corantes ácidos (JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2004
[1]).

Em geral os corantes usados são complexos 
reagentes orgânicos que costumam apresentar alguma 
variabilidade de resultados. Podem ser classificados de 
várias maneiras, porém a mais simples é a que se baseia 
na afinidade pelos componentes dos tecidos e células 
(LEESON; LEESON, 1970[2])

O corante fixando-as eletiva ou seletivamente em 
determinadas estruturas celulares, confere a elas 
diferentes graus de absorção da luz incidente, 
possibilitando a identificação das mesmas (BEHMER;
TOLOSA; FREITAS NETO, 1976[3]).

As principais técnicas de coloração histológicas são: 
hematoxilina – eosina (H.E), a hematoxilina é um 
corante básico, enquanto a eosina é ácido (Fig. 1A); 
tricrômico de Gomori (Fig. 1B); fucsina - resorcina de 
Weirgert (Fig. 1C) e o ácido periódico de Schiff
(P.A.S), (Fig. 1D).

Portanto este trabalho objetiva uma avaliação do 
conhecimento dos alunos sobre a aplicabilidade das 
técnicas de coloração dos tecidos e mostrar aos 
estudantes a importância de se conhecer tais técnicas.

Material e métodos

A pesquisa foi realizada no  Laboratório de 
Aulas Práticas da Área de Histologia do departamento 
de Morfologia e Fisiologia Animal da UFRPE, durante 
as aulas práticas e o estudo do laminário. A amostra da 
pesquisa constou de 22 alunos do curso de Medicina
Veterinária. O questionário constou de cinco perguntas
elaboradas de acordo com o objetivo do estudo. As 
questões foram: 1- Qual o tipo de coloração você 

conhece?    E qual a finalidade do uso de tal técnica? 2-
Qual a técnica mais utilizada no laboratório de histologia? 
3- Você acha importante se conhecer as técnicas de 
coloração, sim ou não? Justifique sua resposta. 4- Você 
acha que existe um tipo de corante específico para 
visualização de um componente específico de determinado
tecido? Justifique sua resposta.

Resultados e Discussão

Segundo Valle (2001[4]), a técnica de coloração 
histológica pode ser considerada como a arte de tingir as 
células e os tecidos. Assim sendo, tal como o pintor que
prepara suas tintas e compõem as várias cores de seus 
quadros, o histologista precisa saber preparar seus corantes 
e observar constantemente, ao microscópio, os matrizes de 
suas preparações, ou seja, os cortes histológicos ou 
esfregaços. Para alcançar tal objetivo o histologista precisa, 
fundamentalmente, reconhecer aquilo que ele vai tingir, isto 
é, as células e os tecidos. Além das células e tecidos, é 
conveniente que o técnico tenha noção também dos 
líquidos e secreções corpóreas.

Os nossos resultados mostraram que todos os 
entrevistados tinham conhecimento sobre os tipos 
diferentes de corante. A grande maioria além de citar o 
mais utilizado, que é hematoxilina - eosina, citaram outros 
que são também utilizados no laboratório de Histologia.

Todos responderam que é importante o conhecimento 
das técnicas de coloração e que se tem um corante 
específico para diferenciar estruturas, apesar da grande 
maioria não exemplificar bem a especificidade dos 
diferentes tipos de corantes. 

A tabela 1 mostra o quantitativo dos diferentes tipos de 
corantes citados pelos estudantes.

É muito importante que os alunos tenham o 
conhecimento das técnicas de coloração para entender o 
porquê de utilizar um determinado tipo de corante ao invés 
de outro, ou seja, entender sua especificidade A 
hematoxilina – eosina é utilizada para evidenciar estruturas 
basófilas e acidófilas dos tecidos. O tricrômico de Gomori 
cora as fibras colágenas. A fucsina – resorcina evidencia as 
fibras elásticas. O ácido periódico de Shiff é utilizado para 
destacar estruturas que apresentam alta concentração de 



macromoléculas de carboidratos, tal método pode ser 
usado para identificar diferentes tipos de doenças de 
estocagem de glicogênio.

Portanto, foi possível concluir que os alunos   
conhecem algumas técnicas de coloração, mas o que 
ficou claro foi que os mesmos não conseguem 
relacionar o tipo de corante ao componente que o 
mesmo evidencia nos tecidos.
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Tabela 1: Quantitativo dos diferentes corantes citados pelos 
participantes da pesquisa

Corantes Quantitativo

Hematoxilna – eosina 22

Tricrômico de Gomori 10

Fucsina – resorcina de Weirgert 6

Ácido periódico de Shiff (P.A.S) 2



Figura 1: A. Lâmina de ovário, corada pela hematoxilina – eosina (a seta indica a zona pelúcida). B. Lâmina 
do disco intervertebral corara pelo tricrômico de Gomori (as setas indicam os condrócitos); C. Mastócito 
corado pela fucsina – resorcina, D.Rim corado pelo ácido periódico de Shiff (P.A.S).
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