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Introdução 

  

Técnicas histoquímicas são fundamentais para o diagnóstico 

histopatológico de patologias teciduais  

Comumente usadas em cortes distintos de modo a identificar os elementos 

específicos.  

Em algumas patologias relacionadas aos elementos fibrosos do tecido 

conjuntivo há a necessidade de detectá-los e nem sempre os cortes são 

sequênciais, dificultando a interpretação do observador.  
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Introdução 

  

A técnica de orceína para fibras elásticas foi desenvolvida em 1880 por Unna e é 

uma técnica seletiva que promove uma evidenciação ótima das fibras. 

 

A técnica de gomori é comumente utilizada para evidenciação de fibras 

colágenas. 

 

A técnica de Picrosirius red foi demonstrada por Junqueira e é amplamente 

utilizada para acentuar a birrefringência do colágeno sob luz polarizada.  
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Metodologia 

  

Desparafinizar Desparafinizar 
2 banhos de 

xilol 

Hidratar, em Hidratar, em 
álcool 100% e 1 

em 90% 

Orceína37º
C 30 min. 

2 minutos 2 minutos 
em álcool 

ácido 

Álcool ácido 
rapidamente  

Lavar em Lavar em 
água 

destilada 

 Light green 
1 min 

Lavar em Lavar em 
água 

destilada 

Desidratar  Clarificar 
Montar em 
Enthelan® 



Resultado 
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Lavar em Lavar em 
água 

destilada 

Gomori 15 
min 

Lavar em Lavar em 
água 

destilada 

Diferenciar em 
água acidificada 
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Metodologia 

  

Desparafinizar Desparafinizar 
2 banhos de 

xilol 

Hidratar, em Hidratar, em 
álcool 100% e 1 

em 90% 

Orceína37º
C 30 min. 

2 minutos 2 minutos 
em álcool 

ácido 

Álcool ácido 
rapidamente  

Desidratar  Clarificar 
Montar em 
Enthelan® 

Lavar em Lavar em 
água 

destilada 

Sirius red 
0,1% 1 H 

Diferenciar em ácido 
clorídrico 0,1 N 2 min 

Lavar em Lavar em 
água 

destilada 









Discussão 

A união das técnicas soluciona um problema gerando menor custo para os 

laboratórios diminuindo o número de lâminas e lamínulas utilizadas.  

Economiza tempo do técnico.  

Facilita o diagnóstico do patologista visto que demonstra em uma mesma 

lâmina fibras elásticas e colágenas, podendo ainda mostrar pequenas 

calcificações.  

 



Conclusão 

 

Este estudo demonstrou a possibilidade de realizar duas técnicas diferentes 

em uma única lâmina sem perda da especificidade de cada solução corante. Ao 

corar simultaneamente estes dois corantes na mesma preparação, é possível 

contribuir para a utilização econômica de material biológico, reagentes e corantes. 
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