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INTRODUINTRODUÇÇÃOÃO
O xileno O xileno éé um solvente orgânico largamente utilizado um solvente orgânico largamente utilizado 

em laboratem laboratóórios de histologia no processo de colorarios de histologia no processo de coloraçção ão 
de lâminas permanentes. Devido a alta toxicidade de lâminas permanentes. Devido a alta toxicidade 
apresentada por este solvente, buscouapresentada por este solvente, buscou--se neste estudo a se neste estudo a 
sua substituisua substituiçção pelo ão pelo ééter de petrter de petróóleo, um solvente leo, um solvente 
orgânico que contorgânico que contéém as mesmas propriedades do xileno, m as mesmas propriedades do xileno, 
porporéém apresenta baixa toxicidade oferecendo uma maior m apresenta baixa toxicidade oferecendo uma maior 
seguransegurançça na manipulaa na manipulaçção e armazenamento.ão e armazenamento.

MATERIAL E MMATERIAL E MÉÉTODOTODO
UtilizouUtilizou--se o se o ééter de petrter de petróóleo em tleo em téécnicas cnicas 

histolhistolóógicas durante o processo de gicas durante o processo de diafanizadiafanizaçção ão 
desparafinadesparafinaçção ão de pede peçças teciduais.as teciduais.

TestouTestou--se o se o ééter em colorater em coloraçções tais como: ões tais como: 
Hematoxilina Hematoxilina fféérrica, rrica, MalloryMallory, , Hematoxilina eosinaHematoxilina eosina, , 
GomoryGomory e e MassonMasson. Utilizou. Utilizou--se para os testes, tecidos se para os testes, tecidos 
provenientes do mprovenientes do múúsculo cardsculo cardííaco, cartilagem elaco, cartilagem eláástica, stica, 
llííngua, cngua, céélulas de lulas de PurkinjePurkinje, disco epifis, disco epifisáário.rio.

DISCUSSÃODISCUSSÃO

O O ééter de petrter de petróóleo pode ser usado  em laboratleo pode ser usado  em laboratóórios rios 
de de Histologia, substituindo o xileno na tHistologia, substituindo o xileno na téécnica cnica 
histolhistolóógica. Conforme os resultados podegica. Conforme os resultados pode--se perceber se perceber 
que, com o que, com o ééter algumas estruturas puderam ser ter algumas estruturas puderam ser 
microscopicamente visualizadas com maior facilidade, microscopicamente visualizadas com maior facilidade, 
obtendoobtendo--se um material sem apresentar artefatos, se um material sem apresentar artefatos, 
tornandotornando--se eficiente para diagnse eficiente para diagnóóstico. Alstico. Aléém disso  este m disso  este 
solvente oferece maior seguransolvente oferece maior segurançça aos profissionais devido a aos profissionais devido 
a sua baixa toxicidade.a sua baixa toxicidade.

CONCLUSÃOCONCLUSÃO
ÉÉ posspossíível a substituivel a substituiçção do xileno pelo ão do xileno pelo ééter de ter de 

petrpetróóleo em tleo em téécnicas histolcnicas histolóógicas.gicas.
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RESULTADOS
O aspecto final da coloração demonstrou a eficiência  

do éter de petróleo em relação ao xileno, melhorando a 
qualidade das lâminas histológicas permanentes, como 
pode ser observado nas fotomicrografias abaixo. 

Fig.1 Plexo nervoso da 
língua . Coloração 
Hematoxilina Férrica. 
Aumento 100x.

Fig.2 Plexo nervoso da 
língua . Coloração Mallory. 
Aumento 100x.

Fig.3 Disco epifisário. 
Coloração: Gomori
Aumento 100x.

Fig.3 Disco epifisário. 
Coloração: Hematoxilina 
e eosina. Aumento 100x

Fig.6 Cartilagem elástica 
(pavilhão auditivo) 
Coloração: Mallory. 
Aumento 100x.

Fig.7 Músculo cardíaco. 
Coloração: Hematoxilina 
eosina. Aumento 100X.

Fig 8 Células de Purkinje. 
Coloração: Hematoxilina 
eosina. Aumento 100 X.

FFig.5 Papila da 
língua.Coloração: 
Masson.Aumento 100x


