
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE PRÁTICA 

 

 

MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA 

 

 



 

 

 

OBJETIVOS 
 
A proposta desta atividade prática está amparada nos seguintes objetivos: 

 Criar condições didático-pedagógicas para que você desenvolva seus 

conhecimentos com relação ao estudo dos microrganismos bem como a 

organização do sistema imunológico de organismos eucariontes. 
 

 

RECURSOS 
Lâmina de actinomicose (Software – download) 

Lâmina de Candida albicans oral HE (Software – download) 

Lâmina de Candida albicans oral PAS (Software – download) 

Lâmina de Escherichia coli (Software – download) 

Lâmina de Psalliota (Software – download) 

Lâmina de Streptococcus pyogenes – diplo gram-positivo (Software – download) 

Lâmina de baço (cão) HE (Software – download)  

Lâmina de timo (rato) HE (Software – download) 

Lâmina de esfregaço de sangue humano Rosenfeld (Software – download)  

Lâmina de processo inflamatório crônico HE (Software – download) 

Lâmina de apoptose (Software – download) 

Atlas de Anatomia Humana 3D – Base OVID (Biblioteca Virtual) 

 

PROCEDIMENTOS PRÁTICOS  

Atividade proposta 1 

Reconhecer as estruturas referentes as células procariontes e eucariontes constituintes de 

microrganismos.  

Procedimentos para a realização da atividade 

Os procedimentos serão realizados por meio do software Image Scope, que permite 

visualizar as lâminas disponíveis no laminário digital da Kroton, simula um laboratório 

de microscopia e permite a visualização de lâminas sob diferentes espectros. 

O software deverá ser instalado na máquina, para isso, assista ao vídeo Tutorial e 

siga as instruções abaixo:  

Acesse a tela abaixo pelo link: https://bit.ly/laminariodigital 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbit.ly%2Flaminariodigital&data=04%7C01%7Cjoao.msantos%40kroton.com.br%7C921572ab63384b0fd34a08d9df40ccb6%7Ca50e7b768ea5492cbf1797d652fc3ce9%7C0%7C0%7C637786292805124567%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=WSTyi4O0J6ryDcC2xq1EjCPQCDlKbKOiPYI7Sidtv44%3D&reserved=0


 

 

Role a barra no canto direito e clique em ImageScope: 

 

Clique em Download: 

   

Perceba que está iniciando a instalação: 



 

 

O ícone do ImageScope deverá estar na pasta Downloads: 

 

Irá aparecer a tela de instalação, após completar o carregamento de informações, 

clique em next: 

 

Clique em next: 



 

Nesta tela clique em: I accept the tems of the license agrement, depois clique em 

next 

 

Clique em finish – finalizando a instalação   

 

Realizar o download das lâminas digitais. Para isso, utilizar o arquivo pdf 

CÁTALOGO – LAMINÁRIO DIGITAL V3 para proceder com a localização da pasta 

na qual a lâmina está inserida. 



 

 

Abrir o software ImageScope e executar o arquivo da lâmina que deseja visualizar. 

 



 

Aluno, você deverá realizar os procedimentos descritos abaixo e ao final deverá 

apresentar em um arquivo único (.doc) a resolução para os casos apresentados no 

final desse roteiro. 

- Pasta Microbiologia: actinomicose, Candida albicans oral HE, Candida albicans 

oral PAS, Psalliota  e Streptococcus pyogenes – diplo gram-positivo 

- Pasta Parasitologia: Escherichia coli 

Você deverá observar as lâminas e esquematizá-las através de um desenho, 

contendo a representação microscópica, com a respectiva legenda. 

Nesta observação, você deve analisar o tamanho das células e suas morfologias, ou 

seja, seu formato (circular, hexagonal, alongada, etc), identificar através da 

coloração o cromossomo bacteriano, apontar a delimitação da célula (membrana 

plasmática) e seu citoplasma, classificar as bactérias com base na coloração de 

gram. 

Para lâminas que contém microrganismos eucariontes, você deve analisar o 

tamanho das células e suas morfologias, ou seja, seu formato (circular, hexagonal, 

alongada, etc), identificar a localização do núcleo (se ele é mais central ou mais 

periférico próximo à membrana plasmática) e formato, apontar a delimitação da 

célula (membrana plasmática) e seu citoplasma.  

Importante lembrar que as células procariontes e as células eucariontes apresentam 

diferenças na organização celular e por isso, o método de coloração pode contribuir 

para a visualização das estruturas. 

 

Assista ao vídeo de apoio dos procedimentos 1 e 2: https://kroton-

my.sharepoint.com/:v:/g/personal/joao_msantos_kroton_com_br/EQP_6Fn9bi

9Erfr8msqYyPoBYlZL2UEXu4jaHjYW5qGcCQ?e=M2wm5J 

 

Checklist 

Ser capaz de observar e manipular as lâminas; 

Ser capaz de esquematizar todos os tecidos das lâminas apresentadas; 

Ser capaz de compreender as características de cada imagem observada. 

 

PROCEDIMENTOS PRÁTICOS  

Atividade proposta 2 

Reconhecer as estruturas histológicas referentes as células eucariontes constituintes do 

sistema imunológico.  

Procedimentos para a realização da atividade 

https://kroton-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/joao_msantos_kroton_com_br/EQP_6Fn9bi9Erfr8msqYyPoBYlZL2UEXu4jaHjYW5qGcCQ?e=M2wm5J
https://kroton-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/joao_msantos_kroton_com_br/EQP_6Fn9bi9Erfr8msqYyPoBYlZL2UEXu4jaHjYW5qGcCQ?e=M2wm5J
https://kroton-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/joao_msantos_kroton_com_br/EQP_6Fn9bi9Erfr8msqYyPoBYlZL2UEXu4jaHjYW5qGcCQ?e=M2wm5J


 

Os procedimentos serão realizados por meio do software Image Scope, que permite 

visualizar as lâminas disponíveis no laminário digital da Kroton, simula um laboratório 

de microscopia e permite a visualização de lâminas sob diferentes espectros. 

O software deverá ser instalado na máquina, para isso, assista ao vídeo Tutorial e 

siga as instruções abaixo:  

Acesse a tela abaixo pelo link: https://bit.ly/laminariodigital 

 

Role a barra no canto direito e clique em ImageScope: 

 

Clique em Download: 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbit.ly%2Flaminariodigital&data=04%7C01%7Cjoao.msantos%40kroton.com.br%7C921572ab63384b0fd34a08d9df40ccb6%7Ca50e7b768ea5492cbf1797d652fc3ce9%7C0%7C0%7C637786292805124567%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=WSTyi4O0J6ryDcC2xq1EjCPQCDlKbKOiPYI7Sidtv44%3D&reserved=0


 

   

Perceba que está iniciando a instalação: 

 

O ícone do ImageScope deverá estar na pasta Downloads: 

 

Irá aparecer a tela de instalação, após completar o carregamento de informações, 

clique em next: 



 

 

Clique em next: 

Nesta tela clique em: I accept the tems of the license agrement, depois clique em 

next 

 

Clique em finish – finalizando a instalação   



 

 

Realizar o download das lâminas digitais. Para isso, utilizar o arquivo pdf 

CÁTALOGO – LAMINÁRIO DIGITAL V3 para proceder com a localização da pasta 

na qual a lâmina está inserida. 

 

Abrir o software ImageScope e executar o arquivo da lâmina que deseja visualizar. 



 

 

Aluno, você deverá realizar os procedimentos descritos abaixo e ao final deverá 

apresentar em um arquivo único (.doc) a resolução para os casos apresentados no 

final desse roteiro. 

Atenção: não é necessário um novo download do software somente das lâminas que 

serão observadas.  

 - Pasta Histologia: baço (cão) HE, esfregaço de sangue humano Rosenfeld e timo 

(rato) HE 

 - Pasta Patologia: processo inflamatório crônico HE e apoptose 

Você deverá observar as lâminas e esquematizá-las através de um desenho, 

contendo a representação microscópica, com a respectiva legenda. 

Nesta observação, você deve analisar o tamanho das células e suas morfologias, ou 

seja, seu formato (circular, hexagonal, alongada, etc), identificar a localização do 

núcleo (se ele é mais central ou mais periférico próximo à membrana plasmática) e 

formato, apontar a delimitação da célula (membrana plasmática) e seu citoplasma.  

Para a lâmina de esfregaço, identificar cada um dos tipos de células de defesa 

(leucócitos) tais como neutrófilos, basófilos, eosinófilos, linfócitos, monócitos e 

plaquetas (que se apresentam como fragmentos celulares). 

Para a lâmina de apoptose, indicar as características das células e os corpos 

apoptóticos. 

Importante lembrar que as células eucariontes apresentam diferenças na morfologia 

e por isso, o método de coloração pode contribuir para a visualização das estruturas. 

 



 

Assista ao vídeo de apoio dos procedimentos 1 e 2: https://kroton-

my.sharepoint.com/:v:/g/personal/joao_msantos_kroton_com_br/EQP_6Fn9bi

9Erfr8msqYyPoBYlZL2UEXu4jaHjYW5qGcCQ?e=M2wm5J 

 

Checklist 

Ser capaz de observar e manipular as lâminas; 

Ser capaz de esquematizar todos os tecidos das lâminas apresentadas; 

Ser capaz de compreender as características de cada imagem observada. 

 

PROCEDIMENTOS PRÁTICOS  

Atividade proposta 3 

Reconhecer as estruturas anatômicas timo e tonsilas presentes no sistema linfático e 

imunológico.  

Procedimentos para a realização da atividade 

Para a realização deste procedimento é necessário acessar o software online através do 

login na Biblioteca Virtual disponível em https://biblioteca-virtual.com/.  

 

 Após o acesso à biblioteca, você deverá selecionar o ícone Wolter Kluters 

https://kroton-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/joao_msantos_kroton_com_br/EQP_6Fn9bi9Erfr8msqYyPoBYlZL2UEXu4jaHjYW5qGcCQ?e=M2wm5J
https://kroton-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/joao_msantos_kroton_com_br/EQP_6Fn9bi9Erfr8msqYyPoBYlZL2UEXu4jaHjYW5qGcCQ?e=M2wm5J
https://kroton-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/joao_msantos_kroton_com_br/EQP_6Fn9bi9Erfr8msqYyPoBYlZL2UEXu4jaHjYW5qGcCQ?e=M2wm5J
https://biblioteca-virtual.com/


 

 

 Selecione o ícone Human Anatomy Atlas 

 

 Abrirá uma nova página e novamente você deverá clicar sobre o ícone Human 

Anatomy Atlas 



 

 

  

 Clicar iniciar o Atlas 

 

No atlas digital, você deverá reconhecer os órgãos e estruturas do timo e das tonsilas que 

constituem o sistema linfático.  

Para isto, você deverá selecionar a aba “Systems” e encontrar a seção “Lymphatic System 

Views”. 

Para estudar o sistema linfático, você deverá selecionar o item “1” (Lymphatic System).  



 

 

 

Ao selecionar os itens, abrirá a tela seguinte com menus para sua interação. Utilize o mouse 

para movimentar a tela, aumentar ou diminuir o zoom e selecionar ícones. Com a ferramenta 

“Multi Select” você conseguirá selecionar cada uma das estruturas da imagem e, com 

“Dissect”, você conseguirá remover cada uma das estruturas 

 

Neste momento você deverá observar as estruturas anatômicas gerais do sistema linfático 

Ao selecionar uma estrutura, esta muda de cor e abre uma descrição da estrutura 

 



 

 

Após finalizar suas observações, retornar ao menu anterior. 

Para as análises sobre a anatomia do timo, você deverá selecionar o item “2” (Thymus) na 

seção “Lymphatic System” 

 

Nesta etapa, você deverá observar o timo e sua localização 



 

 

Após a compreensão do timo, retornar novamente ao menu anterior. 

E para finalizar, selecionar o item “3” (Tonsils) para observar a estrutura anatômica das 

tonsilas. 

 

Utilizando a ferramenta “Dissect”, você deverá remover algumas estruturas para conseguir 

visualizar as tonsilas 



 

 

Você deverá observar as estruturas, esquematizá-las e localizá-las em um esboço contendo 

a respectiva legenda.  

Assista o vídeo de apoio para realização da atividade: https://kroton-

my.sharepoint.com/:v:/g/personal/joao_msantos_kroton_com_br/EfxCWX96xsFAnlIm

S3r4a7IBQtBAYVK4oX8-T3l_D-nOmg?e=z7NZRn  

Checklist 

Observar e esquematizar as estruturas anatômicas do sistema linfático: timo e tonsilas 

propostas no procedimento. 

 

RESULTADO  
Como resultados dessa prática, espera-se que você tenha as características celulares 

das lâminas propostas bem como a organização e estruturas anatômicas: timo e 

tonsilas. Para finalizar esse estudo, você deverá produzir um relatório contendo o 

desenvolvimento da sua prática e seus desenhos esquemáticos (digitalizados ou em 

“prints”) resultantes dos procedimentos 1 e 2 e, a produção de um mapa mental 

(tradicional ou utilizando uma ferramenta online) associando as estruturas anatômicas 

estudadas utilizando a base OVID e as lâminas propostas no procedimento 3, 

inserindo todos esses elementos no Portfólio da disciplina, que deve ser enviado no 

AVA em formato .doc (obrigatório para aprovação na disciplina). 

 

https://kroton-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/joao_msantos_kroton_com_br/EfxCWX96xsFAnlImS3r4a7IBQtBAYVK4oX8-T3l_D-nOmg?e=z7NZRn
https://kroton-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/joao_msantos_kroton_com_br/EfxCWX96xsFAnlImS3r4a7IBQtBAYVK4oX8-T3l_D-nOmg?e=z7NZRn
https://kroton-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/joao_msantos_kroton_com_br/EfxCWX96xsFAnlImS3r4a7IBQtBAYVK4oX8-T3l_D-nOmg?e=z7NZRn

