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NORMAS DE SEGURANÇA PARA TRABALHOS PRÁTICOS NO 

LABORATÓRIO DE MICROBIOLOGIA 

As aulas práticas de microbiologia têm o objetivo de demonstrar ao aluno as 

metodologias e princípios utilizados no laboratório de microbiologia, reforçando 

os conteúdos estudados nas aulas teóricas. Durante as aulas práticas serão 

utilizados vários microrganismos, incluindo alguns reconhecidamente 

patogênicos ao ser humano. Por isso, algumas normas devem ser seguidas 

para que todos tenham segurança durante os procedimentos. 

1. O avental, guarda-pó, ou jaleco, abotoado, é de uso obrigatório. Não 

será permitida a entrada do aluno no laboratório em horário de aula ou 

fora dela sem o mesmo. 

2. O laboratório deve ser um recinto calmo, os alunos devem evitar 

conversar e sair de seus lugares desnecessariamente. 

3. O roteiro de prática deve ser lido antes do inicio das atividades práticas 

para melhor entendimento da descrição dos materiais e procedimentos. 

4. Cabelos compridos devem ser presos no laboratório para prevenção de 

acidentes. Roupas decotadas e sandálias abertas devem ser evitadas. 

5. Na bancada de trabalho não deve haver acúmulo de objetos, nela 

permanecendo apenas os indispensáveis para o experimento em 

execução, além do roteiro e caneta ou lápis para as devidas anotações. 

Todos os outros pertences do aluno, deverá ficar em local apropriado 

indicado pelos monitores. Os alunos devem trazer para o laboratório 

isqueiro e canetas de escrita permanente.  

6. Não fumar, não comer dentro do laboratório de aulas práticas. 

7. Manter as mãos, canetas, lápis e quaisquer objetos sem contato com a 

boca ou a face. 

8. Em caso de qualquer acidente, comunicar imediatamente ao professor. 

9. Todo material utilizado na prática (pipetas, bastões, lâminas, lamínulas) 

deverá ser colocado em recipientes adequados, colocados nas 

bancadas (provetas, cubas ou recipientes com substâncias 
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desinfetantes), para serem, posteriormente processados. Nunca deixá-

los sobre a área de trabalho ou pia.  

10. Cuidado ao acender o bico de gás (bico de Bunsen). Aproximar, primeiro 

a chama do bico e em seguida abrir a chave seletora. Mantê-lo aceso 

somente quando da execução do trabalho. Observar, também, se não 

há produtos inflamáveis (álcool, éter, acetona, etc) nas proximidades da 

chama. Durante os trabalhos, manter o bico de gás aceso somente 

quando necessário.  

11. As alças, agulhas e espátulas de repicagem devem ser aquecidas ao 

rubro antes e, após a sua introdução nas culturas. Estes os tubos com 

cultura deverão ter as suas bocas flambadas após a retirada da rolha e, 

também, antes de recolocá-la. Nunca coloque a rolha sobre a bancada. 

12. Os tubos de ensaio e placas de Petri com mios de cultura, inclusive 

aqueles com crescimento de microrganismos, só poderão ser abertos 

nas proximidades da chama, para evitar contaminação. Não tocar no 

meio de cultura com dedos e quaisquer outros objetos. Deixar as placas 

e tubos abertos o tempo mínimo necessário para realizar a operação 

(repique) e fechá-lo, imediatamente, após.  

13. As alças e agulhas de platina, pinças, estiletes, cotonetes, tubos 

contendo os meios de cultura, reagentes e corantes, etc., devem ser 

colocados nos suportes apropriados, e nunca nos bolsos do jaleco 

abandonados sobre a bancada de trabalho. 

14. Todo o material utilizado nos experimentos, como por exemplo, as 

placas de Petri e os tubos de ensaio contendo meios de cultura ou 

soluções, deverão ser devidamente identificados para observações 

posteriores: disciplina, data, curso, equipe, microrganismo ou material 

utilizado. 

15. Antes de qualquer observação microscópica, devem ser verificadas as 

condições em que se encontra o microscópio. O microscópio deve ser 

manuseado cuidadosamente. Qualquer dano ou defeito deve ser, 

imediatamente, comunicado ao professor. 

16. Após o uso do microscópio, desligá-lo, retirar a lâmina usada e quando 

for o caso, dispensá-la na cuba apropriada. Limpar as objetivas com 
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algodão embebido em xilol ou benzina e depois com um algodão seco 

ou flanela. 

17. Terminado o trabalho prático, deixar a bancada em ordem. 

18. Sempre lavar as mãos com água e sabão antes e após terminar o 

trabalho prático. 

 

Atenção: Cada aula prática deverá iniciar-se com uma explicação e um 

período de demonstração. O trabalho não deve ser iniciado pelo aluno, 

até que tenha recebido todas as instruções necessárias. 
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INTRODUÇÃO 

Nas aulas práticas do curso de Microbiologia Aplicada à Odontologia I 

serão introduzidas técnicas de microbiologia básica para o isolamento, 

conservação e identificação dos microrganismos, utilizados na pesquisa, na 

medicina, na odontologia, na biotecnologia, na indústria bioquímica, entre 

outros. Essas técnicas incluem observações microscópicas, cultivo em meios 

artificiais, esterilização e práticas de assepsia, isolamento, enumeração e 

identificação de bactérias e fungos, bem como estudos preliminares 

morfofisiológicos dos microrganismos. 

Na natureza, os microrganismos encontram-se formando comunidades 

(vários tipos de microrganismos que pertencem a um mesmo habitat). Por outro 

lado, o desenvolvimento da microbiologia, assim como todos os procedimentos 

laboratoriais para o diagnóstico, depende da obtenção do crescimento dos 

microrganismos na forma de populações, que quando crescidas em meios de 

cultura denominam-se culturas puras (cultura homogênea quanto ao tipo de 

microrganismo e sem a presença de outras formas de vida contaminantes). A 

obtenção de uma cultura pura a partir de uma cultura mista denomina-se 

isolamento, conseguido por meio da semeadura dos microrganismos na 

superfície de meios de cultura sólidos em placas de Petri, o que permitirá a 

formação de colônias (que são crescimento microbiano obtidas a partir de uma 

única célula). 

Como todos os seres vivos, os microrganismos necessitam de nutrientes 

apropriados ao seu desenvolvimento, assim como condições físicas ou 

ambientais favoráveis. Quando cultivados em laboratório, estas necessidades 

devem ser respeitadas. O meio de cultura, portanto, deve conter: nutrientes em 

concentrações adequadas ao crescimento do microrganismo que desejamos 

cultivar, além das condições ambientais requeridas como: pH ideal, atmosfera, 

umidade, pressão osmótica, temperatura, etc. 

Os meios de cultura são utilizados em três diferentes tipos de 

consistência: sob a forma líquida (denominados de meios líquidos ou caldos), 

sólida (denominados de meios sólidos ou solidificados, obtidos pela adição de 
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Agar ao meio), e eventualmente semi-sólida (denominados de meios semi-

sólidos, obtidos pela adição de pequena quantidade de Agar ao meio).  

Conforme já dito, o estudo morfo-bioquímico-fisiológico dos 

microrganismos (bactérias e fungos) depende da obtenção de uma grande 

quantidade de células de microrganismos idênticos (cultura pura), que são 

obtidos em laboratório pelo isolamento. Para isto, devemos preparar meios de 

cultura e conservá-los em condições de esterilidade (desprovidos de qualquer 

forma de vida). Ao introduzirmos neste meio o inóculo teremos o cuidado 

técnico necessário para que não haja contaminação externa (ambiental). Este 

procedimento deve ser realizado assepticamente.  

Após o inóculo, o meio de cultura com os microrganismos é incubado  

(colocado para crescer) em atmosfera e temperatura adequadas para o 

crescimento do microrganismo em estudo. 

O crescimento microbiano é identificado visualmente pela turvação 

quando em meios líquidos e pela formação de colônias quando em meio sólido.  

EXEMPLOS DE MATERIAIS UTILIZADOS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIPETA PASTEUR 
BASTÃO DE VIDRO 

LÂMINA DE VIDRO 

PROVETA 

BICO DE BUNSEN 

ALÇAS  

BACTERIOLÓGICA 

TUBOS DE ENSAIO PLACAS DE PETRI 

ERLENMEYER BEQUER 
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USO DO MICROSCÓPIO 

 FOCALIZAÇÃO COM OBJETIVAS DE AUMENTO DE 10 E 40X 

1. O microscópio já se encontra sobre a bancada, coberto com uma capa 

protetora.  

2. Ligar a luz do microscópio 

3. Centrar o microscópio observando a posição da objetiva, do 

condensador e do diafragma, para se obter um campo bem iluminado. 

4. Colocar a lâmina preparada na platina do microscópio e com objetiva de 

10X em posição de foco, abaixar o canhão do microscópio por meio de 

parafuso macrométrico até o aparecimento da imagem. Com o parafuso 

micrométrico, ajustar a sua nitidez. 

5. Sem mover o canhão e a platina do microscópio, mudar a objetiva de 

aumento para a de 40X. Se houver necessidade, ajustar a iluminação e 

o foco. 

 

 FOCALIZAÇÃO COM OBJETIVA DE IMERSÃO 

1. O microscópio já se encontra sobre a bancada, coberto com uma capa 

protetora. 

2. Ligar a luz do microscópio. 

3. Suspender o condensador ao máximo. Abrir todo o diafragma. Verificar 

se o campo do microscópio está bem iluminado. 

4. Colocar a lâmina, com uma gota de óleo de cedro sobre o esfregaço na 

platina do microscópio. 

5. Baixar o canhão do microscópio de modo a mergulhar a objetiva de 

imersão no óleo. Suspender o canhão do microscópio por meio de 

parafuso macrométrico até o aparecimento da imagem e, com o 

parafuso micrométrico ajustar a nitidez. 
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MEIOS DE CULTURA 

            Os meios de cultura destinam-se ao cultivo artificial (in vitro) dos 
microrganismos. Estes meios fornecem princípios nutritivos indispensáveis ao 
seu crescimento. Qualquer meio de cultura deverá sempre apresentar: uma 
fonte de carbono orgânico, uma fonte de nitrogênio orgânico, sais minerais, 
vitaminas, água, tensão osmótica adequada e pH adequado. Podemos 
classificar os meios de cultura em diversos tipos de acordo com a: 
  
  
1 – Composição química  

 Sintéticos:  são meios quimicamente definidos 

 Complexos: são quimicamente indefinidos; constituídos por substâncias 
provenientes da natureza (extrato de carne, peptona, sangue, entre 
outras) 

  
  
2 – Função  

 Enriquecidos: são meios sólidos ou líquidos, adicionados de um ou mais 
constituintes para permitir o crescimento de bactérias mais exigentes 
(ex.: Ágar Sangue). 

 Seletivo: são meios que inibem o crescimento de certas espécies 
bacterianas e estimulam o crescimento de outras. 

 Seletivo-indicador: são meios sólidos que inibem o desenvolvimento de 
certas espécies bacterianas e permitem o desenvolvimento de outras, 
dando informações sobre as espécies que estão sendo cultivadas (ex.: 
Ágar Manitol Salgado, Ágar E.M.B). 

 Manutenção: são meios empregados para a estocagem de culturas em 
laboratório, uma vez que mantém as características fisiológicas e a 
viabilidade das bactérias durante longo tempo (ex.: Meio com Glicerol, 
meios semi-sólidos para estocagem). 

 Meio de identificação: são meios que possuem substâncias que 
evidenciam uma característica que permita separar um grupo ou uma 
espécie de microrganismo. 

  
  
3- Consistência  

 Sólidos: contém 1,5 a 3,0% de Agar 
 

 Semi-sólidos: contém 0,5 a 1,0% de Agar 
 

 Líquidos: contém até 0,1% de ágar 
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TÉCNICA DE SEMEADURA 

As técnicas de semeadura são o método pelo qual se transfere microrganismos 
de um meio de cultura ou material a ser analisado (secreções, alimentos) para 
outro meio de cultura. Para garantir que apenas o microrganismo desejado seja 
semeado, são utilizadas as técnicas assépticas.  

1- Técnica de Semeadura em Estrias (fig. 1): 

O bjetivo - Obter o crescimento do microrganismo no meio de cultura afim 
de:  

 Estocar a bactéria;  

 Estudar seu metabolismo em uma prova “bioquímica”;  

 Avaliar sua capacidade de crescimento ou não no meio de 
cultura;  

Procedimento – em meio de cultura sólido, inclinado ou em placa, semea-se o 
microrganismo com auxílio de alça bacteriológica, fazendo estrias na superfície 
de um ponto (ápice) a outro do meio.  

2- Técnica de Semeadura em Picada (fig. 2): 

Objetivo - Verificar a motilidade do microrganismo no Agar Semi-Sólido.  

Procedimento – Semea-se o microrganismo com auxílio de uma agulha 
de níquel cromo, fazendo uma picada no centro do meio de cultura 
penetrando até a metade da sua altura. Após o período de incubação 
interpretar o resultado:  

 Bactéria móvel: crescimento por todo meio de cultura.  

 Bactéria imóvel: crescimento somente no local da picada. 

3- Técnica em Semeadura por Esgotamento:  

Objetivo - Obter colônias isoladas, o que permite distinguir os diferentes micro-
organismos em um material ou cultura microbiana através da sua morfologia 
colonial.  

Procedimento – Semea-se o material ou a cultura microbiana com auxílio de 
uma alça bacteriológica, fazendo sequências de estrias na superfície do meio 
de cultura da placa de Petri (Esgotamento Inicial). Faz-se sequências de estrias 
de modo a obter o esgotamento do inoculo da alça (estrias do bordo para o 
centro da placa) e consequentemente permitindo que os microrganismos se 
desenvolvam formando colônias isoladas. A flambagem da alça, quando se usa 
alça de níquel-cromo, ou a troca de alça bacteriológica, quando se usa a 
descartável, entre cada sequência de estrias aumenta a probabilidade de 
obtenção de colônias isoladas. 
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UBIQUIDADE MICROBIANA: IMPORTÂNCIA NA PRÁTICA 

ODONTOLÓGICA 

Introdução: O termo ubiquidade é derivado do latim, "ubíque", que significa 

estar em toda parte ao mesmo tempo. A capacidade dos microrganismos 

serem ubíquos é devida a três características principais: tamanho reduzido 

(grande capacidade de dispersão), versatilidade metabólica (grande 

capacidade de adaptação aos diferentes ambientes) e variabilidade genética 

(especialmente devido à capacidade de transferência horizontal de genes). 

Os microrganismos estão presentes em vários ambientes. São encontrados no 

ar, na água, no solo, e também nos os seres vivos, inclusive o ser humano, 

compondo sua microbiota. Podem ser carreados de um ambiente a outro por 

meio de partículas de poeira, perdigotos, aerossóis, dentre outros. Nos 

diversos ambientes podem permanecer viáveis por horas ou dias, e 

eventualmente se encontram condições ambientais (umidade, temperatura e 

nutrientes) que estejam favoráveis ao seu crescimento, desenvolvem-se 

rapidamente. 

Cada microrganismo apresenta, pelo menos, um habitat natural específico, 

onde pode ser normalmente encontrado, pode crescer e do qual pode ser 

isolado. A cavidade bucal é um ambiente que alberga uma vasta gama de 

microrganismos e o dentista, sua equipe e eventualmente todo o ambiente do 

consultório estarão em contato constante com estes microrganismos. Os 

microrganismos da cavidade bucal de um paciente podem ser transferidos para 

o dentista, equipe e consultório por meio das mãos do profissional ou seus 

equipamentos/instrumentos, especialmente as canetas de alta rotação para 

outros locais.  

Objetivos:  

Essa prática tem como objetivo demonstrar que o ambiente e tudo que nos 

cerca está contaminado pelos microrganismos através da coleta de amostras 

de diferentes locais. E posteriormente, pela leitura dos resultados comprovar a 

diversidade e densidade dos microrganismos nos diferentes ambientes. 



 

Versão: 1°/2020 
 

12 PAR060 - MICROBIOLOGIA APLICADA À ODONTOLOGIA I – UFJF       

Materiais: 

- 2 Placas de Petri contendo meio ágar nutritivo; 

- Placas de Petri contendo meio ágar sabouraund; 

- Hastes de algodão flexíveis e esterilizadas (Zaragatoa ou Swab); 

- Estufa; 

- Álcool a 70%. 

Métodos: 

1) Pesquisa de microrganismos no ar: Identificar a placa com o nome dos 

executantes e a data. As placas devem ser posicionadas lado a lado em uma 

superfície com a tampa voltada para cima. A tampa deverá ser retirada das 

duas placas simultaneamente pra exposição por 5 minutos e 20 minutos no 

mesmo local. Ao final de 5 minutos uma placa deverá ser fechada e ao final 

dos 20 minutos a outra placa deverá também ser fechada. Não se deve 

esquecer da identificação de qual placa foi exposta por qual tempo. 

2) Pesquisa de microrganismos de outros ambientes: passar a haste flexível 

estéril em utensílios de uso comum como canetas, jalecos, etc. Passar a haste 

sobre a superfície do meio de cultura, por esgotamento. Em seguida, identificar 

a placa com o nome dos executantes e a data.  

As placas de Agar nutritivo devem ser incubadas a 37ºC durante 3 dias e as de 

Agar sabouraud à temperatura ambiente por 7 dias. 

LEITURA DOS CRESCIMENTOS MICROBIANOS: UBIQUIDADE 

(MORFOLOGIA MACROSCÓPICA DE BACTÉRIAS E FUNGOS) – LEITURA 

DA PRÁTICA DE UBIQUIDADE 

Introdução: Cada célula ou esporo microbiano, em condições nutritivas 

favoráveis multiplica-se originando uma população. O meio de cultura sólido 

(Agar) permite in vitro  o crescimento dessas células e esporos. A população 
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formada na superfície do meio, denominada colônia, pode ser observada a 

olho nu, macroscopicamente. Essas colônias podem ser analisadas por suas 

características, que chamamos morfocoloniais, e essa análise consiste de um 

dos primeiros passos para a classificação taxonômica de um determinado 

grupo microbiano. 

As características avaliadas são:  

 Tamanho da colônia (para as bactérias e fungos leveduriformes) 

 Puntiformes 

 Pequenas (até 2 mm) 

 Médias (2 a 4 mm) 

 Grandes (acima de 4mm) 

 Observação: Os fungos filamentosos apresentam colônias de 

tamanho variado sem definição de tamanho e, usualmente, 

apresentam crescimento ilimitado no meio de cultura. 

 Aspecto 

 Mucóide, cremoso ou butiroso (para as bactérias e fungos 

leveduriformes) 

 Cotonoso, aveludado, granular ou pulverulento (para fungos 

filamentosos) 

 Pigmentação  

 Cor do verso – parte em contato com o ar 

 Cor do reverso – parte em contato com o meio de cultivo 

 Superfície 

 Lisa e rugosa 

 Côncava e convexa 

 Uniforme, umbilicada e radiada 

 Bordas 

 Regulares 

 Irregulares 

 Serrilhadas ou dentadas 
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Resultados: 

1) Avaliar densidade e diversidade: Examinar as placas e fazer a contagem 

do número de colônias totais, bem como o número de colônias 

diferentes contidas em cada placa; 

2)  Caracterização dos morfotipos: Descrever o tipo de colônia levando em 

conta as características descritas anteriomente. 

3) Começar a diferenciar bactérias de fungos. 

4) Registrar os resultados; 

5) Comparar os perfis dos crescimentos encontrados nos diferentes 

ambientes. 

6)  Escolher de 2 a 3 colônias. Colocar uma fração de líquido ou uma 

porção da colônia (homogeneizar) numa lâmina. Observar ao 

microscópio. Em seguida, desenhar cada uma das suas observações.  

Anotar os resultados do grupo: 

Ambiente:____________________ 

 

Resultados da turma: 
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Anotações: 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

____________________________________________ 
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MORFOLOGIA MICROSCÓPICA DE BACTÉRIAS E 

COLORAÇÃO PELO MÉTODO DE GRAM 

Introdução: A morfologia das bactérias é outra característica fundamental para 

sua classificação e identificação preliminar. Além das formas básicas: cocos, 

bacilos e espirilos, avaliamos arranjos que são peculiares de cada gênero ou 

espécie, como cocobacilos, fusiformes, filamentosos, dentre outros. Em 

condições disgenésicas (culturas velhas, culturas em meios impróprios, 

culturas na presença de antimicrobianos) certas espécies bacterianas perdem 

sua morfologia característica e assumem formas bizarras, totalmente diferentes 

da forma normal. Em algumas espécies bacterianas tais variações da 

morfologia típica aparecem com grande frequência em função de alterações 

mínimas das condições de cultivo. São denominadas então de formas 

pleomórficas. 

COLORAÇÃO DE BACTÉRIAS: As bactérias podem ser observadas de duas 

maneiras: com e sem coloração. 

1- Sem coloração: os microrganismos são observados vivos, podendo ser 

evidenciada a motilidade. 

2- Com coloração: os microrganismos são corados, após serem mortos. 

Apesar de quimicamente distintas do meio que as rodeiam, as bactérias 

são quase incolores, não apresentando contraste suficiente com o meio em 

que se encontram, o que dificulta sua visualização. A diferença química entre 

as bactérias e o meio é que nos permite distinguí-las por meio de coloração, 

pois o corante não reage com o meio externo, tornando-as quando coradas, 

mais visíveis ao microscópio. Desta maneira poderemos observar suas formas 

fundamentais, dimensões e arranjos. 

A coloração apresenta ainda outras vantagens, pois com a utilização da 

objetiva de imersão teremos uma maior amplificação da imagem, além de nos 

permitir o estudo de estruturas da célula bacteriana como: parede celular, 

endósporos, flagelos e cápsula. 
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As bactérias coram-se com os derivados de anilina (azul de metileno, 

fucsina, cristal, violeta, etc.) que são corantes básicos (íon colorido = cátion) e 

que possuem afinidade pelo citoplasma destas células. Esta afinidade se deve 

ao fato do citoplasma bacteriano apresentar carga elétrica negativa, derivada, 

principalmente, dos radicais fosfatos dos ácidos nucléicos que aí se encontram. 

São dois os processos que nos permitem corar as bactérias: 

COLORAÇÃO SIMPLES: nesta coloração utilizamos apenas um corante e ela baseia-

se na diferença química existente entre as bactérias e o meio. Uma vez coradas, 

apresentam contraste, podendo ser melhor visualizadas. 

COLORAÇÃO DIFERENCIAL: nesta coloração utilizamos geralmente 2  corantes, 

além do mordente e do diferenciador. Baseia-se na diferença química existente entre 

as bactérias e consequentemente na reação diferente que as bactérias podem 

apresentar frente a um determinado corante. É utilizada para distinguir diferentes tipos 

de bactérias. Os métodos de Gram (1884) e de Ziehl-Neelsen (1882) são exemplos de 

coloração diferencial. 

O método de coloração de Gram é o mais empregado na rotina bacterioscópica, pois 

permite a observação além da forma celular, o tipo de agrupamento e prestar 

informações a respeito dfo comportamento da composição da parede celular (Gram 

positiva e Gram negativa) frente aos corantes básicos, com a vantagem de fácil 

execução. 

Coloração de Gram: A técnica de coloração de Gram 

foi descoberta pelo físico dinamarquês Christian GRAM, 

em 1884. A Coloração de Gram é muito utilizada na 

bacteriologia permitindo a distinção entre bactérias Gram 

positivas (púrpura) e Gram negativas (rosa). A diferença 

entre os dois tipos de células relaciona-se com a 

estrutura da parede celular das bactérias. Assim a 

parede celular das bactérias Gram positivas é formada 

por uma camada espessa de peptideoglicano, enquanto que a parede celular 

das Gram negativas é formada por uma camada fina de peptideoglicano, 

rodeada por uma camada externa de lipopolissacarídeo e proteínas. Diferenças 

na permeabilidade dessas membranas aos reagentes químicos levam a 

diferenças de coloração. Embora a grande maioria das bactérias possa ser 
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corada por tal método, algumas não o fazem satisfatoriamente, exigindo 

técnicas especiais de coloração. Elas são as micobactérias, nocardias, 

espiroquetas, micoplasma, riquétsias e clamídias. 

Objetivos  

• Corar uma lâmina pelo método de Gram; 

• Reconhecer os principais tipos morfológicos bacterianos; 

• Observar os principais arranjos das células bacterianas; 

• Reconhecer bactérias Gram positivas e Gram negativas ao microscópio;  

• Compreender a importância dessa coloração para microbiologia clínica;  

• Compreender cada etapa do processo de coloração, bem como a função de 

cada substância utilizada.  

Material 

- Meios de cultura contendo crescimento bacteriano  

- Lâminas para preparação do esfregaço 

- Solução salina  

- Alça bacteriológica  

- Bico de bunsen  

- Bateria de corantes para o Gram  

Procedimentos 

PREPARAÇÃO DO ESFREGAÇO A PARTIR DE CULTURA PRÉVIA 

 Limpar uma lâmina de vidro (passar algodão embebido em álcool) 

 Identificar o lado da lâmina onde será feito o esfregaço, assim como 

sua procedência. 

 Quando se tratar de uma cultura em meio líquido, com uma alça 

bacteriológica, tomar uma pequena porção da cultura, observando as 
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precauções de assepsia, e colocá-la sobre a lâmina espalhando-a 

para formar um esfregaço fino e uniforme. 

 Quando a cultura for em meio sólido,colocar uma gota de água 

destilada esterilizada ou salina esterilizada sobre a lâmina e com uma 

alça bacteriológica, colher uma pequena quantidade de crescimento 

bacteriano da superfície do agar e suspendê-la na gota de água 

destilada, espalhando suficientemente para obter um esfregaço fino.  
 Deixar a lâmina secar à temperatura ambiente;  
 Fixar na chama do Bico de Bunsem, cortando a chama por 3x. 

Observação: Quando se usar alça bacteriológica de plantina, esta deve ser 

aquecida ao rubro antes (para não contaminar a cultura bacteriana) e após 

(para não desprezar contaminada na bancada) o contato com a cultura 

bacteriana, tomando-se o cuidado de deixá-la esfriar dentro do campo de 

esterilidade da chama (próximo ao bico de Bunsen).  

TÉCNICA DA COLORAÇÃO DE GRAM 

A) Cobrir o esfregaço bacteriano com cristal violeta, deixar agir dois 

minutos e verter o corante na cuba. 
B) Remover o excesso da solução de cristal violeta da lâmina, lavando-

a levemente com água corrente (opcional).  
C) Cobrir o esfregaço com solução de lugol, deixar por dois minutos e 

retirar a seguir, lavando com um filete de água.  
D) Descorar o esfregaço usando uma solução de álcool acetona, 

rapidamente.  
E) Lavar com água corrente, imediatamente.  
F) Cobrir o esfregaço com a Fucsina, deixar por 30segundos e retirar  
G) Lavar com água corrente 
H) Secar com papel absorvente  

 

*observar a lâmina: colocar uma gota de óleo de imersão sobre o 

esfregaço corado e observar a lamina no microscópio, com objetiva 

de 100X  
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Resultados 

Desenhar os tipos morfológicos celulares e agrupamentos observados nos 

esfregaços provenientes das colônias das placas de ubiquidade e da saliva. 

Procure diferenciar as bactérias Gram positivas das Gram negativas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lâmina 1 – Ubiquidade Lâmina 2 – Saliva 
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Anotações: 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

____________________________________________ 
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CONTROLE DA MICROBIOTA DAS MÃOS e POPULAÇÃO 

MICROBIANA 

Introdução: A microbiota das mãos apresenta uma população de 

microrganismos representada por diferentes gêneros, e por uma diversificação 

muito grande de indivíduo para indivíduo, e, em um mesmo indivíduo, de um 

momento a outro.  

A pele das mãos apresenta uma população de microrganismos que pode 

ser diferenciada em microbiota residente (normal) e microbiota transitória. Os 

microrganismos residentes estão colonizando os diferentes sítios, o que implica 

numa maior aderência à pele. Muitos dos microrganismos que compõe nossa 

microbiota normal são comensais. Estas bactérias vivem nas secreções e nas 

células descamadas, e não trazem beneficio ou dano aparente ao hospedeiro. 

Já os microrganismos da microbiota transitória depositam-se na 

superfície da pele a partir das mais variadas fontes, mas que não a colonizam e 

não se encontram firmemente aderidos a ela e podem ser removidos de forma 

rápida e eficaz pela lavagem adequada das mãos. 

Durante os procedimentos relacionados ao atendimento odontológico há 

a exposição tanto do paciente quanto da equipe clínica a muitos 

microrganismos, devido a exposição à fluidos contaminados, como saliva, 

sangue, instrumentos perfurocortantes, dentre outros. Portanto o controle de 

infecção na pratica odontológica dever a premissa básica de um bom 

profissional.  

O termo infecção se refere a invasão do hospedeiro por microrganismos 

com potencial de causar doença, e o conceito de infecção cruzada indica um 

espalhamento da infecção de uma fonte a outra, podendo ser humana ou não. 

A contaminação cruzada se aplica a transferência de microrganismos 

potencialmente patogênicos de uma pessoa ou objeto a outra pessoa ou 

objeto, podendo ou não resultar em infecção. Essas definições são utilizadas 

na literatura aplicada ao controle de infecções. 
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Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a higienização das 

mãos é a medida mais eficaz para prevenir a transmissão de patógenos 

associados aos serviços de saúde. Portanto, a antissepsia das mãos deve ser 

um hábito, principalmente entre os profissionais de saúde, dada a importância 

do controle de infecções nos ambientes relacionados à saúde, especialmente a 

nível clínico e hospitalar. Existem três técnicas disponíveis, com base em seus 

objetivos.  São elas: 

Higienização simples: Objetiva a remoção de microrganismos das 

camadas sulperificais da pele, remoção de suor, oleosidade, cérlulas mortas e 

sujidade. 

Higienização antisséptica: Para remover sujidades e reduzir a carga 

microbiana das mãos com o auxílio de um antisséptico. 

Preparação cirúrgica: Quando há a necessidade de redução da 

microbiota residente e eliminação da microbiota transitória. 

A higienização simples das mãos com água e sabão é importante, mas a 

utilização adicional de produtos antissépticos pode contribuir ainda mais para a 

diminuição dos riscos de infecções cruzadas. As etapas do procedimento a ser 

executado durante a higienização simples e antisséptica pode ser visualizado 

na sequencia de imagens da figura a seguir.  

Na odontologia, especificamente, a lavagem das mãos, antes e depois 

de qualquer procedimento, clínico ou cirúrgico, deve ser um procedimento dos 

mais importantes entre as medidas que se destinam ao controle das infecções 

cruzadas. Assim como, manter as unhas bem aparadas e não utilizar toalhas 

de tecido para secagem das mãos. Havendo a necessidade do emprego de 

antissépticos e uso de luvas esterilizadas em determinadas ocasiões, além da 

lavagem das mãos. 
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Objetivos 

1. Avaliar a microbiota transitória das mãos através da técnica do 

contato direto com o meio de cultura.  

2. Avaliar a eficiência dos diferentes antissépticos e desinfetantes 

em reduzir a carga microbiana.   

3. Reconhecer a importância dos procedimentos de antissepisia das 

mãos e desinfecção de superfícies na prática médica e 

odontológica.   
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Materiais 

 2 placas de petri contendo ágar nutriente; 

 sabão liquido; 

 antissépticos comerciais (álcool iodado, álcool gel e povidine);  

 Água estéril; 

 Tubo com solução salina (NaCl, 0,9% p/w) esterilizada; 

 03 zaragatoas (swab) de algodão esterilizadas 

 papel toalha estéril; 

 Bico de Bunsen. 
 

AÇÃO DE ANTISSÉPTICOS SOBRE A MICROBIOTA DAS MÃOS  

Dividir a placa em três setores: I, II e III 

I. SEM TRATAMENTO 

- Abra a placa de petri contendo o meio de cultura atrás do bico de Bunsen 

assepticamente 

- Tocar um dedo na superfície do meio de cultura com cuidado para não 

romper o meio de cultura. 

 

II. UTILIZAÇÃO DO SABÃO LÍQUIDO 

- Lave as mãos com água e sabão utilizando a técnica de higienização 

- Enxágue com água estéril 

- Enxugar com papel toalha estéril 

-Utilizando o mesmo dedo repita o item A 

 

III. UTILIZAÇÃO DE ANTISSÉPTICOS ESPECÍFICOS 

- Após a realização do item B, deixe o antisséptico agir por 1 min sobre os 

mesmos dedos pressionados anteriormente na placa. 

-Não lave, somente enxugue com papel toalha o excesso de antisséptico. 

-Repita o item A  

 

- Incube a placa em estufa a 37 graus Celsius por 24-48h 
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Resultados 

Retirar as placas de ágar simples da estufa e observar o crescimento 

bacteriano nas diferentes áreas da placa caracterizando os tipos morfológicos 

das colônias e o seu número em cada um dos setores marcados. O 

crescimento na área I qualifica a microbiota transitória ou flutuante, 

principalmente. O crescimento na área II qualifica a microbiota residente ou  

permanente. O crescimento na área III qualifica a microbiota resistente ao 

antisséptico usado. 

 Escolher uma colônia isolada em cada setor da placa, realizar 03 esfregaços 

em lâmina de vidro. Após secagem e fixação em chama; 

 Submeter as lâminas à coloração pelo método de Gram; 

 Observar arranjo, morfologia celular e aspecto tintorial em microscopia óptica 

com objetiva de imersão (aumento 1000x) 

 

AÇÃO DE DESINFETANTES EM SUPERFÍCIE 

Dividir a placa em dois setores: I e II 

 Escolher um local (chão, balcão, banco, etc) e delimitar, com a fita crepe 

uma superfície de aproximadamente 10x10cm;  

 Umedecer a 1ª zaragatoa em solução salina esterilizada e drenar o 

excesso de solução na lateral interna do tubo. Passar a zaragatoa em 

toda a extensão desta superfície a fim de coletar microrganismos desta 

superfície. Realizar semeadura por esgotamento da zaragatoa na 

superfície de uma placa de Petri com ágar simples (setor I); 

 Utilizando outra zaragatoa (2ª), realizar procedimento de desinfecção de 

superfície utilizando se o desinfetante escolhido. Esperar 5 minutos para 

ação e evaporação residual do desinfetante; 
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  Umedecer a 3ª zaragatoa em solução salina esterilizada e drenar o 

excesso de solução na lateral interna do tubo. Passar a zaragatoa em 

toda a extensão da superfície que sofreu processo de desinfecção a fim 

de coletar  microrganismos desta superfície. Realizar semeadura por 

esgotamento da zaragatoa na superfície de uma placa de Petri com ágar 

simples (setor II); 

  Identificar o material e incubar a placa a 37°C. 

Resultados 

Observar se houve crescimento bacteriano nas placas de Ágar simples. Fazer 

um estudo comparativo entre os dois setores observando os tipos e n° das 

colônias. 

 Escolher uma colônia isolada, realizar 01esfregaços em lâmina de vidro. Após 

secagem e fixação em chama; 

 Submeter as lâminas à coloração pelo método de Gram; 

 Observar arranjo, morfologia celular e aspecto tintorial em microscopia óptica 

com objetiva de imersão (aumento 1000x) 

Anotações: 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 
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PROCESSAMENTO DE MATERIAIS E ESTERILIZAÇÃO 

Todo processamento de artigos nos serviços de saúde, incluindo a odontologia, é 

realizado a partir de uma classificação prévia que considera o risco potencial de 

transmissão de infecções a partir de seu uso. Essa classificação divide o 

instrumental em três categorias: artigos críticos, semicríticos e não críticos.  

 

 

ETAPA 1: DESINFECÇÃO 

Os instrumentais contaminados devem passar pelo processo de 

descontaminação e lavagem antes de serem esterilizados. A desinfecção 

prévia à lavagem do material (instrumental) deve ser feita com agente 

químico adequado, observando-se o tempo de imersão e a diluição da 

solução preconizada pelo fabricante (consultar instruções do rótulo). 

Observar a data de validade do produto. 

  

ETAPA 2: LIMPEZA 

A limpeza dos instrumentais e materiais é a remoção de sujidades, a fim de 

reduzir a carga microbiana, a matéria orgânica e outros contaminantes; 

garantindo, assim, a manutenção da vida útil do instrumento. O 

procedimento de limpeza é realizado manualmente por meio de ação física 
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aplicada sobre a superfície do instrumento. Para isso podem ser utilizados: 

escova de cerdas macias e cabo longo, escova de aço para brocas, escova 

para limpeza de lúmen, pia com cuba profunda, torneira com jato 

direcionável, detergente e água corrente. 

 

ETAPA 3: ENXÁGUE 

Após completa a limpeza dos instrumentais, eles devem ser 

cuidadosamente enxaguados em água potável e corrente. 

  

ETAPA 4: SECAGEM 

A secagem dos artigos tem por objetivo evitar a interferência da umidade no 

processo e aumentar a sua  eficácia, deve ser feita após a lavagem. 

  

 ETAPA 5: INSPEÇÃO VISUAL 

Nessa etapa, é verificada a eficácia do processo de limpeza e as condições 

de integridade do artigo. Se necessário, proceder novamente à limpeza ou 

substituição do artigo. 

  

ETAPA 6: EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO 

Para ser esterilizado em autoclave, o material rigorosamente limpo e seco 

deve ser acondicionado em pacotes, os quais devem ser feitos com 

materiais que permitam a passagem do vapor, o mais recomendado é o 

papel grau cirúrgico. Antes de ser esterilizado, o material deverá ser 

embalado e identificado. Nessa etapa, é importante a utilização de 

indicadores químicos, que irão avaliar a presença dos parâmetros críticos 

da esterilização a vapor: tempo, temperatura e presença de vapor. Esses 

indicadores químicos (fitas) são colocados no interior de cada pacote antes 

da esterilização e após esterilizados, alteram sua cor. 

 

 

ETAPA 7: ESTERILIZAÇÃO 

A esterilização é o processo que visa destruir ou eliminar todas as formas 

de vida microbiana presentes. Na Odontologia, o processo de esterilização 

indicado é por meio da autoclave. Atente-se sempre para as 

recomendações de uso do manual do equipamento fornecido pelo 

fabricante. 

 
Classificação dos Artigos 
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Artigo sujo  → Exposição ao agente de limpeza → Enxágue → secagem → 

Barreira Física → Inspeção visual → Preparo e embalagem → Desinfecção/ 

Esterilização → Armazenamento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espelhos Clínicos 

Ex: Espelhos de mão 
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TESTE DE SUSCEPTIBILIDADE A FÁRMACOS 

ANTIMICROBIANOS 

Introdução: Os antibióticos são definidos 

como substâncias produzidas por 

microrganismos específicos capazes de inibir 

o crescimento ou matar outros. As primeiras 

substâncias descobertas eram produzidas 

por fungos, como a penicilina. Atualmente 

existem também antimicrobianos sintetizados 

ou alterados em laboratórios farmacêuticos 

para alterar as propriedades do fármaco 

original.  

Ao longo do tempo, tem ocorrido um aumento significativo de cepas resistentes 

a um ou vários antibióticos (cepas multiresistentes). Antes de administrarmos 

um antimicrobianos, é essencial checarmos a susceptibilidade do 

microrganismo ao fármaco prescrito. Assim, poderemos minimizar a seleção e 

a dispersão de cepas resistentes.  

O antibiograma estabelece “in vitro” o perfil de susceptibilidade dos 

microrganismos frente aos diferentes antimicrobianos de uso comercial. O 

resultado expressa uma indicação para se conseguir a terapêutica racional. 

Grande parte das bactérias relevantes do ponto de vista clínico é capaz de 

adquirir e expressar resistência a agentes antimicrobianos. Assim, quando um 

microrganismo é isolado em laboratório, sua caracterização envolve 

frequentemente, a avaliação do perfil de susceptibilidade a drogas 

antimicrobianas, ou seja, a realização de antibiograma.  

O objetivo primário da realização do antibiograma é a investigação da 

capacidade de determinada amostra bacteriana expressar resistência a drogas 

antimicrobianas comumente empregadas na terapêutica. Os dados obtidos 

podem nortear a escolha do agente antimicrobiano mais adequado a cada 

situação e predizer a chance de sucesso de um esquema terapêutico 

específico. Como os padrões de resistência intrínseca são geralmente 

Alexander Fleming (1881-1955). 

Bacteriologista eminente descobriu a 

penicilina semicasual maneira. Foi o início 

de antibióticos e medicina moderna. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Fungo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Penicilina
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conhecidos, o método visa à pesquisa de resistência adquirida, que é bem 

menos previsível. 

Espera-se que os antibiogramas sejam um guia para a prescrição, não uma 

garantia de que um agente antimicrobiano seja eficaz na terapia. Antes da 

prescrição a escolha deve ser baseada no agente infeccioso, sua 

suscetibilidade, a farmacologia do fármaco e detalhes da história pregressa do 

paciente.  

Os resultados laboratoriais podem, apenas dar uma indicação do que será a 

atividade clínica da droga. O efeito in vivo do fármaco depende de sua 

capacidade de atingir o local de infeção em uma dose alta o suficiente para 

inibir o patógeno, da natureza do processo e da resposta imune do hospedeiro.  

Muitos métodos têm sido empregados para avaliar a susceptibilidade do 

microrganismo infeccioso: E-Test, Sistema Vitek (Bio-Meriuex), Diluição seriada 

(MIC - Minimal Inhibitory Concentration e MBC - Minimal Bactericidal 

Concentration) e o método dos discos de papel de filtro. Este último método é 

também denominado Método de Kirby Bauer. Neste, a cultura pura da cepa 

problema é semeado por toda a superfície de uma placa de ágar (comumente 

Mueller Hinton) com o auxílio de um swab. A seguir, discos de papel de filtro 

impregnados com antibióticos são aplicados sobre a superfície do ágar. Após o 

período de incubação, são realizadas as leituras, onde verificamos a 

sensibilidade da cepa pela presença ou ausência de halos de inibição. 

Diversas variáveis devem ser controladas quando da realização do 

antibiograma. Entre elas, destacam-se: o tamanho do inóculo, o meio de 

cultura e as condições de incubação.  

INDICAÇÕES: Para microrganismos isolados e identificados como os agentes 

causadores da infecção; quando o microrganismo causador da infecção apresenta, 

estatisticamente, grande variabilidade no espectro de resistência ou tendência à 

mesma. Ex.: Enterobactérias, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa. 

DISPENSADO: Para microrganismos, cuja sensibilidade não apresenta variação ao 

longo do tempo. Ex.: Neisseria meningitidis e Streptococcus do grupo A (sensíveis à 

penicilina G), Salmonella typhi (sensível ao cloranfenicol). 
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Objetivo: Estudo in vitro da susceptibilidade das bactérias aos antimicrobianos 

(antibiograma). 

Material:  

- Culturas bacterianas (Staphylococcus aureus e Escherichia coli) 

- Salina estéril para diluição 

- Placas de ágar Mueller Hinton  

- Discos de antibióticos   

- Swabs esterilizados 

- Pinça esterilizada  

- Escala Mac Farland  

Método:  

1. Agitar o tubo contendo cultura em meio líquido e realizar diluições 

para que a concentração final seja próxima à escala 0,5 de Mac Farland (108 

UFC/mL).  

2. Umedecer o swab na cultura, pressionar sobre as paredes para retirar 

o excesso.  

    3. Semear a suspensão na placa contendo o Agar Müeller-Hinton, em 

três planos, para que haja crescimento confluente. 

4. Colocar os discos de papel com o auxílio de uma pinça flambada, 

resguardando um espaço de 2 cm do disco para a borda da placa e de 3 cm 

entre um disco e outro (pontos equidistantes - Esquema 1).  

5. Esperar de 20 a 30 minutos para que ocorra a difusão do 

antimicrobiano, antes que o microrganismo comece a se desenvolver. 

6. Levar à estufa a 35 ou 37º durante 12 a 18 horas.  

6. Verificar a presença ou ausência dos halos de inibição ao redor dos 

discos. 
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Leitura e interpretação: O antibiótico presente nos discos se difunde no meio 

de cultura sólido, atingindo concentrações decrescentes em torno do disco. A 

presença ou ausência de crescimento em torno dos discos é interpretada como 

resistência ou susceptibilidade do microrganismo ao antibiótico. 

A presença de colônias no halo de inibição de crescimento indica presença de 

mutantes resistentes à ação do antibiótico. Estes mutantes existem 

normalmente na população bacteriana, e o seu aparecimento não é induzido, 

mas ocorre devido ao fenômeno de mutação espontânea. 

A leitura é feita pela medida (utilizando-se uma régua) do diâmetro do halo de 

inibição (em mm), e comparação com a tabela-padrão. Usa-se a letra “R” para 

microrganismos resistentes, “I” para microrganismos moderadamente 

resistentes ou intermediários, e “S” para microrganismos sensíveis. A tabela-padrão 

expressa a zona de inibição em mm, levando em consideração a carga antibiótica dos 
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discos, sua difusibilidade e peso molecular. Deve-se ressaltar que o tamanho do halo 

não está relacionado com a sensibilidade do microrganismo (quanto maior o halo de 

inibição, mais sensível é o microrganismo = ERRADO). Mesmo em comparações entre 

dois discos antibióticos, se um disco apresentar um tamanho maior do halo de inibição 

em relação ao outro disco, não significa que o microrganismo é mais sensível a este 

antibiótico que apresentou maior halo. Em ambos os casos, deve-se respeitar a leitura 

da tabela-padrão. 

Exemplo de tabela de referência com valores de halos inibitórios esperados para 

Enterobacteriaceae de acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária - 

ANVISA (Padronização dos Testes de Sensibilidade a Antimicrobianos por Disco-

difusão: Norma Aprovada – Oitava Edição - 

http://www.anvisa.gov.br/servicosaude/manuais/clsi/clsi_OPASM100S15.pdf.) 

 

 

http://www.anvisa.gov.br/servicosaude/manuais/clsi/clsi_OPASM100S15.pdf
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Resultados: 

 Antibiótico 1 Antibiótico 2 Antibiótico 3 Antibiótico 4 

Bactéria 1     

Bactéria 2     

 

Medir os halos de inibição, usando régura mulimetrada, de cada disco de 

antibiótico testado, após o crescimento bacteriano. 

A medida encontrada é comparada com tabelas fornecidas pelos fabricantes dos 

discos, indicando resistência (R), intermediário (I) ou sensibilidade (S). 
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INTRODUÇÃO AO CURSO PRÁTICO DE MICOLOGIA 

 

Na natureza, os microrganismos encontram-se formando populações mistas 

(vários tipos de microrganismos que pertencem a um mesmo habitat). O 

desenvolvimento da microbiologia, assim como todos os procedimentos laboratoriais 

para o isolamento e identificação, depende da obtenção do crescimento dos 

microrganismos na forma de populações puras, que quando crescidas em meios de 

cultura denominam-se culturas puras ou axênicas (populações homogêneas quanto 

ao tipo de microrganismo, cultivados em meios de cultura sem a presença de outras 

formas de vida contaminantes). A obtenção de uma cultura pura a partir de uma 

cultura mista denomina-se isolamento, conseguido através da semeadura dos 

microrganismos na superfície de meios de cultura sólido, o que permitirá a formação 

de colônias (que são populações isoladas que crescem na superfície destes meios).  

Como todos os seres vivos, os microrganismos necessitam de nutrientes 

apropriados ao seu desenvolvimento, assim como condições físicas ou ambientais 

favoráveis. Quando cultivados em laboratório, estas necessidades devem ser 

respeitadas. O meio de cultura, portanto, deve conter: nutrientes em concentrações 

adequados ao crescimento do microrganismo que desejamos cultivar, além das 

condições ambientais requeridas como: pH ideal adequado ao seu crescimento, 

atmosfera, umidade, pressão osmótica, temperatura, etc. 

    Conforme já dito, o estudo dos microrganismos (fungos e bactérias) depende 

da obtenção de uma grande quantidade de microrganismos idênticos (cultura pura), 

que são obtidos em laboratório através do isolamento a partir de uma população mista. 

Para isto, devemos preparar meios de cultura estéreis e conservá-los em condições 

estéreis (desprovidos de qualquer forma de vida). Ao introduzirmos no meio estéril o 

inóculo (quando estaremos semeando, inoculando), teremos o cuidado técnico 

necessário para que não haja contaminação externa (ambiental). Este procedimento 

denomina-se técnica asséptica. 

 Depois de inoculado, o meio de cultura contendo os microrganismos é 

incubado (colocado para crescer) em local apropriado e, se for o caso, em local cuja 

temperatura seja controlada (por exemplo: a estufa). 
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 O crescimento significará o desenvolvimento de uma população a partir de uma 

ou algumas células. Este poderá ser evidenciado a olho nu, sob a forma de turvação 

(em meio líquido) ou formação de colônias quando em meio sólido. 

Os meios de cultura destinam-se ao cultivo in vitro de bactérias e fungos. Alguns 

vírus podem ser propagados em culturas de células procariotas ou eucariotas, 

utilizando-se um meio adequado ao crescimento destas.  

Os meios fornecem tanto condições nutricionais (componentes do meio), quanto 

condições físico-químicas (pH, pressão osmótica, atividade de água, etc.) 

adequadas ao crescimento de microrganismos. 

 

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS DOS FUNGOS 

 

MACROMORFOLOGIA DOS FUNGOS 

 

1 – INTRODUÇÃO 

Os fungos crescem em forma de colônias que apresentam diferentes formatos, 

texturas e cores. As características macromorfológicas dos fungos auxilia na 

identificação dos mesmos. É possível diferenciar as colônias de leveduras das 

colônias de fungos filamentosos, pois as leveduras apresentam colônias de aspecto 

úmido e pastoso, enquanto que as colônias de fungos filamentosos apresentam  

aspecto seco. 

As leveduras apresentam colônias úmidas, cremosas, geralmente 

arredondadas ou ovaladas, de aspecto liso, rugoso ou cerebriforme e de coloração 

variada que pode ser alaranjada, branca, creme, preta, entre outras. 

Os fungos filamentosos apresentam colônias com bordas, textura e relevo 

variáveis, podendo ser algodonosas, aveludadas, pulverulentas, rasteiras ou aéreas, 

com as mais variadas cores, podem produzir pigmento difusível no meio de cultura, 

aspecto liso, rugoso, cerebriforme, com bordas regulares ou irregulares. 

Em cultura é importante observar as características do verso e do reverso das colônias 

para auxiliar na identificação. 
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3 – CARACTERÍSTICAS MACROMORFOLÓGICAS A SEREM OBSERVADAS 

 Tipo de crescimento: aéreo ou rasteiro 

 Aspecto da colônia: seca ou úmida 

 Cor da colônia 

 Produção de pigmento 

 Presença de sulcos 

 Presença de estrias 

 Presença de protuberância central 

 Tipo de superfície da colônia: lisa, rugosa, mucoide, cremosa ou pastosa, 

cerebriforme, cotonosa ou algodonosa, pulverulenta, aveludada, opaca, 

brilhante 

 Tipo de bordo (bordas da colônia): ondulado, franjado, arredondado, liso 

 Reverso da colônia 

 

Ágar Sabouraud com crescimento de diferentes fungos filamentosos. 

 

    

 

Ágar Sabouraud com crescimento de diferentes leveduras. 
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MICROMORFOLOGIA DOS FUNGOS 

 

1 – INTRODUÇÃO 

Do ponto de vista morfológico os fungos são classificados como leveduras 

(unicelulares) ou como bolores (multicelulares). Estes últimos também chamados 

fungos filamentosos. Embora alguns (fungos dimórficos) possam exibir ora sua fase 

leveduriforme, ora sua fase filamentosa. A célula leveduriforme desempenha tanto 

suas funções vegetativas quanto suas funções reprodutivas. Já nos bolores, a unidade 

estrutural é representada pela hifa e o conjunto desses elementos é denominado 

micélio. O micélio vegetativo exerce funções de assimilação de nutrientes e fixação em 

substratos e pode sofrer diferenciação, formando o micélio reprodutivo, responsável 

pela reprodução do fungo filamentoso. Na extremidade do micélio reprodutivo 

encontra-se o órgão de frutificação, que é a estrutura reprodutiva do fungo, com os 

respectivos esporos. As leveduras não produzem órgãos de frutificação. 

Na análise da micromorfologia das leveduras, constata-se de que se trata de 

um fungo unicelular, cujas células são geralmente arredondadas, ovóides ou 

alongadas, podendo, às vezes, formar pseudo-hifas. Deve-se também observar se a 

levedura é hialina ou demácea (coloração acastanhada). Quando se analisa a 

micromorfologia de um bolor, confirma-se ser um fungo multicelular, filamentoso, com 

ramificações, cujas hifas podem ser contínuas (cenocíticas) ou septadas e hialinas ou 

demáceas. Além das hifas, devem também ser evidenciadas as estruturas 

reprodutivas (órgão de frutificação e esporos), que são típicas para cada fungo 

filamentoso. 

 

3 – CARACTERÍSTICAS MICROMORFOLÓGICAS A SEREM OBSERVADAS 

 

Leveduras (fungos unicelulares): 

 Dimensão e forma da célula 

 Formação de pseudohifas 

 Presença de cápsula 

 Reprodução 

 Formaçao  de esporos sexuados ou assexuados 
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 Presença de blastoconídeos 

 Presença de clamidoconídeos 

 Presença de artroconídeos 

 

Fungos filamentosos (fungos multicelulares): 

 Hifas septadas ou cenocíticas 

 Hifas hialinas ou demáceas 

 Presença de rizoide 

 Forma do corpo de frutificação (conidióforo ou esporangióforo) 

 Características dos esporos assexuados (macroconídeos ou microconídeos) ou 

sexuados (ascósporos, basidiósporos, zigósporos, zoósporos) 

 

ISOLAMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE FUNGOS ANEMÓFILOS 

 

1- INTRODUÇÃO 

 Não há parte da biosfera em que não se encontre microrganismos. Na grande 

maioria dos casos, eles fazem parte do ecossistema, exercendo profunda influência no 

equilíbrio biológico e, consequentemente, na preservação da natureza.  Nestes casos, 

são chamados de residentes, indígenas ou autóctones. No solo (em qualquer parte do 

globo terrestre), nas águas, na superfície interna e externa do organismo animal (pele, 

boca, estômago, intestino), na superfície externa de vegetais, e, em certos casos, no 

interior de seus tecidos, os microrganismos estão presentes, permanentemente ou 

transitoriamente. 

 São encontrados também na atmosfera, embora sem qualquer atividade, pois 

para que possam se manter em atividade é necessário que estejam em contato com o 

substrato de onde retiram os nutrientes de que necessitam. No entanto, a 

demonstração da existência de microrganismos na atmosfera é de grande importância, 

e de aplicação em diferentes campos de atividades do microbiologista (medicina, 

indústria, agricultura, biotecnologia, etc.) Quanto mais movimentado e populoso é o 

ambiente, mais rico em microrganismos que podem ser disseminados pela 

movimentação do ar e pelas correntes aéreas. 

 Os fungos são seres vivos que apresentam uma característica marcante: a 

ubiqüidade, ou seja, se encontram amplamente disseminados na natureza, onde 
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desempenham ações benéficas (como manutenção do equilíbrio de ecossistemas, 

fertilizando os solos) e prejudiciais (como causando doença, deteriorando materiais e 

alimentos) para a humanidade. Apresentam ainda importância marcante na indústria 

de alimentos, química, farmacêutica, de bebidas, etc. Apresentam habitat bastante 

variado o que permite distingui-los em anemófilos, geofílicos, fitofílicos, zoofílicos, 

antropofílicos. Portanto, é possível promover o isolamento desses microrganismos a 

partir de quaisquer desses materiais e outros como madeira, couro, osso, plástico, 

alimentos, detritos, áreas contaminadas com resíduos de petróleo, etc. 

 O ÁGAR SABOURAUD é o meio de cultura mais utilizado no isolamento dos 

fungos. Este meio apresenta em sua composição química água, ágar-ágar, peptona, 

dextrose ou maltose. O pH desse meio é próximo de 6 (5,6 – ácido), o que proporciona 

um bom desenvolvimento de fungos filamentosos e leveduras. 

 Existem outros meios de cultura utilizados em micologia (incluindo 

principalmente a micologia médica) dentre estes podemos citar: 

 Agar Mycosel: (também comercializado como Mycobiotic e Agar Seletivo para 

Fungos Patogênicos). Sua seletividade para fungos patogênicos se deve à 

presença de cloranfenicol – antibacteriano e Cicloheximida (encontrada 

comercialmente com a denominação de Actidione), que inibe o crescimento de 

fungos saprófitas contaminantes. 

 Chromagar Candida: meio seletivo e indicador utilizado para o isolamento de 

espécies de Candida. 

 Ágar Níger: meio seletivo para isolamento de fungos do gênero Cryptococcus. 

 

CONDIÇÕES DE INCUBAÇÃO: (crescimento) 

Temperatura: ambiente, para os patogênicos 35-37ºC, para os dimórficos nas 2 

temperaturas. 

Atmosfera de incubação (condições de aeração): aerobiose 

Tempo de incubação: de 3 a 7 dias para saprófitas e de 5 a 30 dias para os 

patogênicos. 

O isolamento de fungos pode ser feito diretamente a partir de algum substrato 

ou de um compartimento ambiental (ar, água, solo), utilizando vidraria (tubos de 

ensaio, placas de petri) e instrumentos (estiletes, pinças, agulhas) esterilizados, com a 

manipulação em uma zona de segurança próximo a uma chama ou em uma câmara 
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de fluxo laminar. Para que ocorra o isolamento dos fungos, é necessário oferecer 

condições propícias para o desenvolvimento dos mesmos. O isolamento pode ser 

realizado a partir de câmaras úmidas (recipiente semi-fechado com fonte de umidade 

(ex. placas de petri forradas com papel filtro embebido com água destilada estéril) ou a 

partir de um meio de cultura sólido ou líquido, semi-sintético ou sintético (ex. tubos de 

ensaio ou placas de petri contendo meio de cultura). 

A identificação dos fungos se baseia no estudo de várias características 

fenotípicas e genotípicas, principalmente nas características morfológicas (macro e 

microscópicas), reprodutivas e metabólicas. As técnicas moleculares permitem uma 

identificação mais acurada, porém não estão disponíveis na maioria dos laboratórios 

de rotina, sendo realizadas nos laboratórios de referência e de pesquisa. 

Podem ser utilizadas duas técnicas para visualização das características 

micromorfológicas dos fungos filamentosos, a técnica de microcultivo ou cultura em 

lâmina e a técnica de fragmento de colônia, também denominada técnica de 

esgarçamento. A técnica de microcutivo tem a vantagem de preservar as estruturas 

reprodutivas íntegras, pois o fungo é cultivado sobre a lâmina de microscopia, porém 

apresenta a desvatagem de maior tempo para obtenção do resultado. A técnica de 

fragmento de colônia apresenta a vantagem de execução em menor tempo, pois retira-

se uma porção da colônia do fungo isolado e observa-se diretamento na lâmina de 

microscopia, entretanto apresenta a desvantagem de maior probabilidade de 

rompimento da estrutura reprodutiva durante a retirada do fragmento. Para 

identificação das leveduras podemos utilizar as características metabólicas ou 

bioquímicas. 

 

2- FINALIDADE  DO ISOLAMENTO DE FUNGOS  

 Estudo da micobiota de uma determinado ambiente; 

 Estudo da micobiota humana e animal; 

 Avaliação de poluição ambiental de cidades e regiões; 

 Determinação do grau de contaminação de determinados ambientes (ex: UTI, 

Centro Cirúrgico) 

 No controle de qualidade e verificação de contaminação de alimentos e 

medicamentos; 

 Obtenção de amostras de interesse biotecnológico; 

 Preparo de antígenos para testes sorológicos; 
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 Diagnóstico etiológico de micoses; 

 Estudo da eco-epidemiologia dos fungos; 

 Estudo da correlação de alergia com a presença de fungos no ambiente. 

 

3 – OBJETIVO 

Realizar a descrição das características macro e micromorfológicas dos fungos obtidos 

através da técnica de isolamento de fungos anemófilos. Identificar um fungo a partir 

das culturas obtidas no isolamento. 

 

4 – MATERIAIS 

 Placas de Ágar Sabouraud contendo os fungos anemófilos 

 Agulha de platina 

 Lâmina de microscopia 

 Lamínula 

 Corante Azul de Algodão (Lactofenol de Amann) 

 

5 – PROCEDIMENTO 

1. Observar as características macromorfológicas das colônias e descrevê-las; 

2. Escolher uma das colônias de fungos filamentosos da placa de Ágar 

Sabouraud; 

3. Retirar uma porção da colônia utilizando a agulha de platina; 

4. Depositar a porção retirada na lâmina de microscopia; 

5. Acrescentar uma gota do corante azul de algodão e colocar a lamínula; 

6. Observar ao microscópio optico na objetiva de 40X. 

7. Devem ser observadas as estruturas microscópicas do fungo (características 

das hifas, corpos de frutificação e esporos) para realização da identificação do 

fungo. 

6 – LEITURA 

Observar e descrever os aspectos macromorfológicos dos fungos observados no 

crescimento em placa da coleta de fungos anemófilos. 

Anotar os resultados na tabela abaixo: 
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Tipo 

de 

crescimento 

Aspecto 

 

Cor 

 

Pigmento Sulcos Estrias 
Protuberância 

central 
Superfície Bordos Reverso 

Colônia 1           

Colônia 2           

Colônia 3           

Colônia 4           

Colônia 5           

Colônia 6           

Colônia 7           

 

Anotar na tabela abaixo o resultado obtido pela técnica de fragmento de colônia: 

Colônia Cor hifa Septação 
Corpo 

frutificação 
Esporos Gênero 
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ATIVIDADE ANTIFÚNGICA DE DROGAS 

 

1 - INTRODUÇÃO 

 

Nas últimas décadas, o arsenal terapêutico antifúngico tem passado por um 

processo de expansão, com vistas a atender uma demanda crescente em micologia 

médica. Alguns fatores, como o aperfeiçoamento das técnicas de diagnóstico 

laboratorial de micoses, bem como o aumento dos casos de enfermidades por 

leveduras, uso de dispositivos médicos invasivos, avanços na área de transplantes e 

surgimento de doenças imunossupressoras, têm contribuído para a busca de novos 

fármacos para tratamento das infecções fúngicas. Cada um dos fármacos existentes 

atua em um alvo diferente na célula do fungo. Entretanto, existe uma escassez de 

liberação de novos antifúngicos para uso clínico nos últimos anos. 

 Alguns desses medicamentos antifúngicos constituem novas classes de 

fármacos e outros são apenas melhoramentos de classes já existentes. Outras classes 

de fármacos normalmente vistos como de atuação não antifúngica parecem 

apresentar atividade antifúngica significativa. 

Os antifúngicos mais utilizados não são completamente eficazes devido ao 

desenvolvimento de resistência crescente e efeitos colaterais indesejáveisque limitam 

seu uso. Neste cenário, novasdrogas antifúngicas eficazes, de amplo espectro e mais 

seguras são urgentemente necessárias. 

Os derivados poliênicos pertencem à classe dos antibióticos macrolídios 

poliênicos, os quais apresentam toxicidade considerável após administração 

parenteral e mecanismo comum de atuação antifúngica. Ligam-se ao ergosterol da 

membrana da célula do fungo, produzindo poros e canais que resultam em aumento 

da permeabilidade da membrana e, em consequência, extravasamento de moléculas e 

eletrólitos do meio intracelular, em especial potássio, alterando assim a homeostase 

do microrganismo. 

A anfotericina B e a nistatina são os principais antibióticos antifúngicos 

pertencentes à classe dos derivados poliênicos. Foram descobertas a partir dos 

actinomicetosStreptomycesnodosus (anfotericina B) e Streptomycesnoursei (nistatina), 

encontrados no solo. 
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A nistatina apresenta atividade antifúngica somente sobre as várias espécies 

de Candida (entre elas, Candidaalbicans), e é utilizada para tratamento de micoses 

cutâneas e superficiais. Para tratamento das candidíases, encontra-se disponível para 

administração cutânea, vaginal ou oral. As preparações para uso tópico incluem 

pomadas, cremes, comprimidos vaginais e pós. A formulação em pó é preferencial 

para lesões úmidas. Também estão disponíveis combinações de nistatina com 

antibacterianos e corticosteroides. Reações alérgicas ao fármaco são incomuns. A 

tolerância ao fármaco, quando aplicado por via oral (VO), é limitada, porque a nistatina 

é pouco absorvida pela via gastrintestinal. É tóxica por via parenteral e muito 

empregada por via tópica. 

 

2 – OBJETIVO 

Demonstrar a atividade antifúngica da nistatina, frente a leveduras do gênero Candida 

sp. 

 

3 – MATERIAIS 

 Placas de petri contendo o meio Agar Mueller Hinton 

 Inóculo de Candida sp. 

 Swab esterilizado 

 Solução de nistatina 

 

4 – PROCEDIMENTO 

 Inocular o meio de cultura com a amostra da levedura Candida sp. com auxílio 

de um swab esterilizado. 

 Pingar uma gota da solução de nistatina no centro da placa 

 Incubar as placas na estufa à 37ºC por 48h 

 

5 – LEITURA 

Visualizar o crescimento da levedura Candida sp. no meio de cultura e se houve 

formação de halo de inibição ao redor da solução de nistatina. 
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