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 NORMAS DE SEGURANÇA PARA OS TRABALHOS PRÁTICOS  

NO LABORATÓRIO DE MICROBIOLOGIA 

 

 Para assistir às aulas práticas de Microbiologia é obrigatório o uso de jaleco ou avental. Sem o mesmo, não 
será permitida a entrada do aluno no laboratório, em horário de aula ou fora dela. 

 Não fumar, não comer e nem levar qualquer objeto à boca. No laboratório de microbiologia trabalha-se com 
microrganismos potencialmente patogênicos, devendo-se ter sempre cuidado para evitar uma possível 
contaminação (a boca é porta de entrada para muitas infecções). 

 O laboratório deve ser um recinto calmo, os alunos devem evitar conversar e sair de seus lugares 
desnecessariamente.  

 Ler o roteiro de prática antes de iniciar o trabalho. 
  OBS: 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.  
 Em caso de algum acidente, comunicar imediatamente ao professor. No caso de quebra de tubos e placas 

contaminados, não remover os fragmentos quebrados, deixe-os no local e avise ao professor para que a 
remoção e descontaminação sejam feitas apropriadamente.  

 Na bancada de trabalho não deve haver acúmulo de objetos, nela devem permanecer apenas os 
indispensáveis para o experimento em execução, o roteiro de práticas e uma caneta ou lápis para as 
devidas anotações.  

 Placas de Petri e tubos de ensaio contendo meios de cultura ou soluções utilizados durante os 
procedimentos deverão ser devidamente identificados para observações posteriores. (A identificação deve 
conter: curso, data, equipe, professor e microrganismo ou material semeado). 

 Durante os trabalhos que utilizam o bico de gás, mantê-lo aceso somente quando necessário. 
 As alças, agulhas e espátulas de repicagem devem ser flambadas antes e, após a sua introdução nos 

tubos de cultura. Estes deverão ter as suas bocas flambadas após a retirada da rolha e, também, antes de 
recolocá-la. 

 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 diretamente sobre a bancada de 
trabalho. 

 Materiais utilizados durante os procedimentos tais como pipetas, lâminas e lamínulas, etc., devem ser 
colocados em recipientes apropriados contendo solução desinfetante ou detergente. 

 Antes de qualquer observação microscópica, devem ser verificadas as condições em que se encontra o 
microscópio. Após o uso do mesmo, desligá-lo, retirar a lâmina usada e quando for solicitado, dispensá-la 
apropriadamente. 

 O material contaminado nunca deve ser colocado diretamente sobre a bancada, pia ou lixo. Deve voltar ao 
recipiente de onde foi tirado para ser esterilizado. 

 Terminado o trabalho prático, deixar a bancada em ordem. 
 Sempre lavar as mãos com água e sabão antes e após terminar o trabalho prático. 
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USO DO MICROSCÓPIO 

 

 

FOCALIZAÇÃO COM OBJETIVAS DE AUMENTO 10 E 45X 
 

1. O microscópio 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 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 45X. 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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ATAQUE MICROBIANO AOS ALIMENTOS 

 (Cultivo de microrganismos em meios de cultura produzidos a partir de diferentes tipos de 
alimentos) 

 
Observação: Com pelo menos uma semana de antecedência, solicitar aos alunos que, no dia da aula prática, 

levem para o Laboratório amostras de alimentos prontos para consumo, tais como carnes, arroz, tubérculos, 

leguminosas, vegetais folhosos, frutas, etc. Peça que cada grupo traga ainda uma amostra de alimento seco, 

tal como um pãozinho ou biscoito. Não é necessário uma grande quantidade dos alimentos, podem ser sobras 

de refeições, lanches, o que puderem levar.  O ideal é que os grupos de alunos levem diferentes tipos de 

alimentos. 

                      
1- OBJETIVO: Estudar as características físicas e químicas dos alimentos que podem interferir em sua 

contaminação por bactérias e fungos; avaliar a distribuição de microrganismos em alimentos de diferentes 

composições.  

 
2- INTRODUÇÃO 
 Os microrganismos podem interagir com os alimentos causando sua deterioração, transformando-o ou 

modificando suas características durante os processos de produção ou ainda sendo carreados por alimentos 

que atuam como veículos de transmissão de doenças. No laboratório, podemos utilizar técnicas que nos 

permitem evidenciar algumas condições favoráveis e desfavoráveis ao desenvolvimento dos microrganismos 

nos alimentos, de acordo com as características da fisiologia microbiana, tais como fonte de nutrientes, pH, 

pressão osmótica, e temperatura e refletir como tais fatores podem interferir com a distribuição de bactérias e 

fungos que normalmente colonizam os alimentos, o ambiente e o corpo dos manipuladores. 

 

3- MATERIAIS:  

- Liquidificador, Mixer 

- Placas de Petri estéreis (5 placas para cada grupo) 

- Água para diluição dos alimentos (500ml para cada turma) 

- Beckers (01 para cada turma) 

- Agar-agar 

- Garfos (um garfo para cada grupo) 

- Peneiras (01 para cada turma) 

- Tubos de ensaio com água estéril (dois tubos para cada grupo)Placas contendo meio de cultura (AS - Agar 

Simples), swabs, tubos com solução salina, lâminas de microscopia, microscópio ótico. 
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4- EXECUÇÃO: 

 
4.1- Inicialmente, os alimentos serão analisados e catalogados pelos alunos, de acordo com os aspectos 

nutritivos;  

 

4.2- Uma parte dos alimentos será utilizada para o preparo de meio de cultura (500 ml de meio de cultura 

para cada turma): 

 

- Os alimentos serão diluídos em 500 ml de água e processados em liquidificador ou mixer; 

- A mistura será coada, coletada em um Becker e posteriormente será adicionado o Agar-agar à solução para 

obtenção de meio de cultura sólido; 

- O meio de cultura será esterilizado em autoclave e plaqueado em Placas de Petri, para serem utilizados na 

próxima aula. 

 

4.3- A segunda parte dos alimentos será utilizada para verificarmos o ataque microbiano aos alimentos: 

 

- Separar a segunda parte das amostras de alimentos e, com auxílio de um garfo, amassar o alimento em 

uma placa de petri vazia, estéril (se necessário pode-se umedecer o alimento com água estéril ou ainda 

utilizar também o mixer). O alimento amassado será dividido em parte iguais para três placas de petri 

estéreis; a primeira será incubada a 36ºC, a segunda à temperatura ambiente e a terceira, na geladeira;  

 

- Picar o pão ou biscoito em pequenas porções (ou triturá-los), dividindo-o igualmente em duas placas de 

petri estéreis. Uma das placas deve ser umedecida com água, a segunda placa o alimento deve permanecer 

seco. Estocar as duas placas à temperatura ambiente.  

 

5- Leitura e Interpretação dos resultados: Observar o crescimento ou não de colônias de microrganismos 

nos meios de cultura e nos diferentes tipos de alimentos. Fazer associação entre o crescimento microbiano e 

as condições nutricionais, fisiológicas e ambientais.  
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UBIQUIDADE MICROBIANA 

1- OBJETIVO: Verificar a presença microrganismos no ambiente.                      
 

2- 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.  No solo (em qualquer parte do globo terrestre), nas águas, nas superfícies dos 

ambientes, na pele, boca, estômago, intestino do homem e dos animais, 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 (na medicina, na indústria, 

na agricultura, nas técnicas microbiológicas, etc.)  

 
3- MATERIAIS: Placas contendo meios de cultura (Ágar Simples e Ágar Sabouraud), swabs, tubos com 
solução salina, lâminas de microscopia, microscópio ótico. 

 
4- EXECUÇÃO: 

 
Cada grupo de alunos receberá três placas com meios de cultura, duas com meio Ágar Simples e duas 

com meio  Ágar Sabouraud. 
 

1. Identificar cada uma das placas, anotando nome, curso e data; 

2. Numerar as placas de Ágar Simples (AS) com os números 1 e 2; numerar a placa de Ágar Sabouraud  

(SB) com o número 3;  

3. Com a placa nº1, escolher uma das sugestões a seguir (cada grupo define uma opção e avisa 
imediatamente à turma para que outros grupos não façam o mesmo procedimento), desta forma, na leitura 
dos resultados da prática teremos um material mais rico para discutir: 

a) Umedecer o swab com solução salina e passá-lo sobre a superfície da bancada; ou na sola do 
sapato; ou sobre o celular; ou outra superfície de escolha (cada grupo deverá escolher uma 
superfície diferente). Em seguida, abrir a placa com cuidado, passar o swab com o material 
colhido sobre o meio de cultura (semeadura); fechar a placa. 

b) Umedecer um swab com solução salina e passá-lo sobre a pele, ouvido, embaixo das unhas ou 
qualquer outra região do corpo, em seguida, abrir a placa com cuidado, passar o swab sobre 
o meio de cultura; fechar a placa. 

c) Depositar alguns fios de cabelo sobre o meio de cultura; fechar a placa. 

4. Com as placas de número 2 e 3, levá-las para um local fora do ambiente do laboratório de Microbiologia e 
deixá-las expostas ao ar durante 20 minutos; após este tempo, fechar as placas, anotar o lugar em que 
foram expostas e retorná-las ao Laboratório. As placas 1 e 2 serão incubadas a 36ºC, por 
aproximadamente 24hs e a placa 3 será incubada à temperatura ambiente por pelo menos 4 dias. 
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5- Leitura e Interpretação dos resultados: Observar a presença de diferentes tipos de colônias na 

superfície dos meios de cultura; -Observar as diferenças em relação aos tamanhos, aspectos e cores, etc. 

Anotar as observações sobre os aspectos das colônias nos quadros abaixo: 

 

Placa nº1 
 
 
 
 
Placa nº2 
 
 
 
 
Placa nº3 
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OBSERVAÇÃO DE ASPECTOS MORFOTINTORIAIS DE BACTÉRIAS 

 

1- OBJETIVO: Observar os aspectos morfotintoriais das bactérias e diferenciar bactérias Gram-positivas e 

bactérias Gram-negativas. 

 
2 - INTRODUÇÃO 

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, tais 

como parede celular, endósporos, flagelos e cápsula. 

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. 

 

 

MÉTODO DE COLORAÇÃO DE GRAM (COM MODIFICAÇÕES DE HUCKER & KOPELOFF-BURMAN) 

 

        O método de Gram é uma coloração diferencial amplamente utilizada para visualizar as bactérias, e ao 

mesmo tempo classificá-las em dois grandes grupos: Gram-positivos e Gram-negativos. Desta maneira, os 

microrganismos podem ser visualizados ao microscópico óptico, utilizando-se de uma lente de imersão. 
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3 - MATERIAL: 

 Bateria de Gram; 

 Lâminas de microscopia; 

 Alça de platina; 

 Tubo com salina estéril; 

 

4 - EXECUÇÃO: 
 
4.1) Preparo do esfregaço 

 Marcar a lâmina, delimitando a área do esfregaço; marcar com lápis dermográfico o lado da lâmina oposto 

ao que realizaremos o esfregaço 

 Fazer o esfregaço: com alça de platina flambada e resfriada, retirar pequena porção de salina e espalhar 

na lâmina; 

 Flambar novamente a alça e após esfriá-la, retirar uma porção da colônia da placa, colocando-a sobre a 

salina em cima da lâmina. Distribuí-la em movimentos circulares, a fim de se obter uma camada delgada e 

bem dispersa na área delimitada; 

 Secar ao ar ou perto da chama sem aquecer a lâmina demasiadamente. A secagem ao ar evita a formação 

de aerossóis que acontecem quando fixamos a lâmina antes que a mesma esteja seca. Os aerossóis 

constituem fonte de contaminação, pois nestes estão contidos os microrganismos presentes no material. 

 Após seca, a lâmina deverá ser fixada, antes de iniciarmos o processo de coloração. A fixação evita que as 

células dos microrganismos sejam lavadas e perdidas durante o processo de coloração. Além disto, a 

fixação permite a aderência das células à lâmina, matando os microrganismos através da coagulação de 

seus protoplasmas, preservando suas estruturas na forma e posição originais. O calor é o método de 

fixação freqüentemente utilizado. Para fixarmos, passamos a lâmina com o esfregaço voltado para cima, 

por três vezes através da chama. Evitar o superaquecimento testando a cada passada na chama a 

temperatura da lâmina no dorso da mão. 

 

 

4.2) Coloração de GRAM: 
Esta coloração foi desenvolvida por Hans Christian Gram, em 1884, sofrendo algumas modificações 

por Hucker (1921) e posteriormente por Kopeloff. Muitas explicações já foram sugeridas na tentativa de 

elucidar o mecanismo da reação de Gram. As mais plausíveis dizem respeito à diferença na estrutura 
química da parede celular. 
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Etapas e fundamento da técnica de gram de acordo com as soluções empregadas: 

 

 1- Cobrir o esfregaço com SOLUÇÃO DE CRISTAL VIOLETA e deixar atuar por 1 minuto. 

 O Cristal violeta tem a função de corante primário. Este é um corante básico que possui afinidade pelo 

citoplasma devido a carga elétrica negativa oriunda principalmente dos radicais fosfatos dos ácidos nucléicos. 

Num primeiro momento, todas as bactérias (G+ e G-) absorvem igualmente o cristal violeta. 

 

 2 - Lavar o esfregaço com ÁGUA, para retirar o excesso do primeiro corante. Cobrir o esfregaço com 

LUGOL e deixar atuar por 1 minuto. 

O Lugol (solução de iodo-iodeto de potássio) tem a função de mordente. O mordente tem a finalidade de 

aumentar a afinidade do primeiro corante pela célula, permitindo que ela se core mais intensamente. O 

lugol reage com o cristal violeta formando o complexo iodo-cristal violeta (CV-I), que se fixa e cora a célula 

mais intensamente. 

 

 3- Lavar novamente a lâmina em água e descorá-la imediatamente com ÁLCOOL.  (CUIDADO! Não 

descorar por muito tempo! Somente o tempo necessário para que o excesso do corante seja retirado!). 

 O Álcool Etílico tem a função de agente descorante e diferenciador. Durante sua utilização algumas 

células se descoram mais facilmente que outras. Este comportamento distinto de descoloração é o que 

diferencia as bactérias. As BACTÉRIAS GRAM-POSITIVAS não se descoram facilmente pelo tratamento com 

o álcool; isto se explica pelo fato destas possuírem uma parede celular espessa (várias camadas de 

peptidioglicano), além de outros componentes não são solúveis em álcool, como ácidos teicóicos, proteínas, 

polissacárides, etc. Acredita-se que o álcool reduza a permeabilidade da parede, dificultando a saída do 

complexo CV-I do citoplasma celular. A bactéria Gram-positiva permanece então com a mesma coloração 

(roxo ou azul). As BACTÉRIAS GRAM-NEGATIVAS são facilmente descoradas pelo tratamento com álcool. 

Elas possuem uma membrana externa rica em lípides (lipoproteina, fosfolípides e lipídio “A” que participa do 

LPS). O álcool solubiliza (dissolve) estes lipídeos ou extrai a membrana externa, o que contribui para um 

aumento da permeabilidade da parede. As bactérias gram-negativas também possuem uma camada delgada 

de peptideoglicano que não é suficiente para impedir a passagem do solvente (menor entrecruzamento das 

camadas). Desta forma, o álcool penetra e remove o complexo CV-I do citoplasma celular, descorando a 

célula. 

 4- Lavar o esfregaço imediatamente com água e cobri-lo com solução de fuscina por 1 minuto. 

A fucsina tem função de corante secundário ou contra corante. As bactérias anteriormente descoradas pelo 

álcool são contra coradas pela fucsina (coram-se em rosa ou vermelho). As células que não foram 

anteriormente descoradas pelo álcool (gram-positivas) não absorvem a fucsina, permanecendo com a cor 

do corante primário (cristal violeta) até o final da coloração.  

 

 5- Lavar a lâmina em água e secar ao ar. Examinar com objetiva de imersão.  
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ESTRUTURA DA PAREDE CELULAR DE BACTÉRIAS GRAM-NEGATIVAS E GRAM-POSITIVAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 - RESULTADO: 

 Microrganismos Gram-positivo: corados em roxo; 

 Microrganismos Gram-negativo: corados em vermelho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parede de bactéria Gram-negativa 

Complexo formado pela Membrana externa, 
Lipoproteína e Lipopolissacarídeos 

Parede celular / peptideoglicano 

Membrana citoplasmática 

Lipopolissacarídeo 
(LPS) 

Lipoproteína 

Camada de Peptideoglicano 

Membrana citoplasmática 

Parede de bactéria Gram-positiva 
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MACROMORFOLOGIA E MICROMORFOLOGIA DOS FUNGOS 

 

1- OBJETIVO: 

 Verificar a ubiqüidade dos fungos e apresentar algumas técnicas utilizadas para o cultivo, observação 

e caracterização destes microrganismos. Para tal, serão utilizados como modelo de estudo os fungos 

anemófilos. 

 

1- INTRODUÇÃO 

 Os fungos são seres vivos que apresentam uma característica marcante: a ubiqüidade, ou seja, se 

encontram amplamente disseminados na natureza, onde 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. 

 

 ISOLAMENTO DOS FUNGOS  

 Para tal procedimento utiliza-se o ÁGAR SABOURAUD, este meio apresenta em sua composição 

química água, ágar-ágar, peptona, dextrose ou maltose. O pH desse meio é  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: 24-72h leveduras; 3 à 30 dias fungos filamentosos; 3 à 5 dias fungos saprófitas. 
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MACROMORFOLOGIA DOS FUNGOS 

 

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 colaração 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. 

 

 

2 – OBJETIVO DA AULA 
Descrever as características macromorfológicas dos fungos. 

 

3 – EXECUÇÃO: 
 Observar os aspectos macromorfológicos das colônias fúngicas nas placas com fungos anemófilos.  

 Exemplos de 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 
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Ágar Sabouraud com crescimento de diferentes fungos filamentosos. 

 

    
 
Ágar Sabouraud com crescimento de diferentes leveduras. 
 

4  – RESULTADO:  
Anotar os aspectos observados na tabela abaixo: 
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MICROMORFOLOGIA DOS FUNGOS 

Do ponto de vista morfológico os fungos são classificados como leveduras (unicelulares) ou como 

fungos filamentosos (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 fungos filamentosos, 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 corpo 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 blastoconídeos 

e pseudo-hifas. Deve-se também observar se a levedura é hialina ou demácea (acastanhada). Quando se 

analisa a micromorfologia de um fungos filamentoso, confirma-se ser um fungo multicelular, filamentoso, com 

ramificações, cujas hifas podem ser contínuas (cenocíticas) ou septadas e, ainda hialinas ou demáceas. Além 

das hifas, devem também ser evidenciadas as estruturas reprodutivas (corpo de frutificação e esporos), que 

são típicos para cada fungo filamentoso. 

 

2 – OBJETIVO DA AULA: 
 Descrever as características micromorfológicas dos fungos. 

3 – EXECUÇÃO:  
 Observar os aspectos micromorfológicos das células fúngicas em lâminas pré-montadas.  

 Exemplos de características micromorfológicas a serem observadas:  

 Leveduras (fungos unicelulares): 

 Dimensão e forma da célula 
 Formação de pseudohifas 
 Presença de cápsula 
 Reprodução 
 Formação  de esporos sexuados ou assexuados 
 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) 
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4 – RESULTADOS: 
 

 Descrever os aspectos micromorfológicos dos fungos filamentosos e leveduriformes nas lâminas 

focalizadas nos microscópios e anotar os resultados nas tabelas abaixo: 

 

 

Tabela 1– Resultados Micromorfologia de células leveduriformes:  
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Tabela 2.2 – Resultados Micromorfologia Fungo Filamentoso 

 Hifa septação 
Pigmentação 

hifa 
Rizoide 

Corpo de 
frutificação 

Esporos 

Filamentoso 1      
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CONTROLE DE POPULAÇÕES MICROBIANAS 

ANTISSEPSIA DAS MÃOS E DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES 

 
1- OBJETIVOS: Observar a eficácia da lavagem com água e sabão e da ação de agentes anti-
sépticos na redução do número de microrganismos presentes nas mãos, assim como a ação de 
desinfetantes para a redução e o controle de microrganismos presentes em superfícies. 
 

1.1 – PARTE 1: ANTISSEPSIA DAS MÃOS:  
 

2 - INTRODUÇÃO 
 A microbiota das mãos apresenta uma grande diversidade de espécies de microrganismos e sua 

composição varia bastante entre os indivíduos. Os folículos pilosos da pele são colonizados por bactérias não 

virulentas, que impedem a implantação de microrganismos patogênicos, constituindo a ‘microbiota indígena”, 

“autóctone” ou “residente”. 

 Na superfície da pele depositam-se microrganismos das mais variadas fontes, mas que não a 

colonizam, sendo de fácil remoção. Estes microrganismos são chamados "microbiota transitória". 

 Dependendo da atividade profissional do indivíduo, seja ele manipulador de alimentos, médico, 

enfermeiro, dentista, auxiliar de enfermagem, entre outros, os microrganismos presentes na microbiota da 

mão representam elevado risco de contaminação para os alimentos e para outros indivíduos, porque as mãos 

agem como um veículo de transmissão de microrganismos patogênicos. 

 Surtos de intoxicações alimentares, infecções intestinais, infecções hospitalares e a elevada incidência 

de contaminação de feridas cirúrgicas podem ser evitados com um simples ato de lavar as mãos antes de 

preparar os alimentos, ou de manipular um paciente. 

 No hospital, a lavagem das mãos deve ser um procedimento dos mais importantes entre as medidas 

que se destinam ao controle de infecções hospitalares. Isto deve ser exigido de todos aqueles que manipulam 

doentes, inclusive do médico. A lavagem das mãos com água e sabão ou água e detergente remove a 

"microbiota transitória", mas a "microbiota residente" persiste, havendo necessidade do emprego do 

antisséptico e uso de luvas estéreis, quando o paciente ficar exposto a alto risco de infecção (cirurgia, 

angiografia, biópsia hepática, etc). 

 Para a antissepsia das mãos existe uma série de produtos comerciais, cabendo ao usuário a escolha 

de acordo com os critérios fundamentais apresentados em trabalhos científicos, que apontam as vantagens e 

desvantagens de cada um dos produtos. 

 O controle artificial da população microbiana, por agentes químicos e físicos, propicia a obtenção de 

condições assépticas e de esterilidade em ambientes e vários materiais. O controle da população microbiana 

em nível de pele mucosa é um problema constante. 

 A pesquisa da microbiota das mãos deve ser feita periodicamente em enfermeiras e médicos que 

cuidam de pacientes queimados, com feridas cirúrgicas ou de recém-nascidos. Não é raro profissionais que 
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possuem bactérias patogênicas na microbiota residente das mãos, como Pseudomonas e o Staphylococcus 

aureus, o que apresenta um grande risco de contaminação externa para os pacientes. 

 Outro cuidado que se deve ter é em relação aos antissépticos indicados para a assepsia das mãos, 

verificando, antes do seu uso rotineiro, se os componentes de sua fórmula são germicidas nas concentrações 

indicadas, se no preparo das soluções são seguidas as especificações do fabricante, não deixando de 

observar o tempo de validade das soluções em uso. Muitos produtos já lançados no mercado mostraram-se 

menos eficientes que o sabão neutro. Com relação ao álcool iodado, deve-se salientar que, embora seja um 

antisséptico de grande poder germicida, seu uso constante provoca o ressecamento da pele e que pessoas 

alérgicas ao iodo não devem usá-lo, havendo então a necessidade de substituí-lo por outro produto de 

eficiência comprovada e equivalente. 

 A antissepsia das mãos é um dos procedimentos mais simples e dos mais eficazes na prevenção de 

contaminações e infecções de modo geral.  
 A lavagem das mãos é realizada com água e sabão por 30 a 45 segundos. Visa a remoção da maioria 

dos microrganismos da microbiota transitória e alguns da microbiota residente, presentes em células 

descamativas, pelos, no suor, e em áreas mais oleosas. 
O objetivo da lavagem das mãos é reduzir a transmissão de microrganismos pelas mãos, prevenindo e 

controlando as infecções. A eficácia da lavagem de mãos depende da duração e da técnica.  

TÉCNICA DA LAVAGEM DAS MÃOS (figuras 1 e 2): 

 

1. Retirar relógio, jóias e anéis das mãos e braços (sob tais objetos, acumulam-se bactérias que não são 

removidas com a lavação das mãos.). 

2. Abrir a torneira, sem encostar na pia para não contaminar a roupa, na ausência de dispensador de 

pedal. 

3. Molhar as mãos. 

4. Colocar em torno de 3 a 5mL de sabão líquido nas mãos. 

5. Ensaboar as mãos (proporcionar espuma), através de fricção por aproximadamente 30 segundos em 

todas as faces (palma e dorso das mãos), espaço interdigitais, articulações, unhas e extremidades dos 

dedos 

6. Com as mãos em nível baixo, enxaguá-las em água corrente, sem encostá-las na pia, retirando 

totalmente a espuma e os resíduos de sabão. 

7. Enxugar as mãos com papel toalha esterilizado e descartável. 

8. Em caso de torneira sem dispensador de pedal, fechar a torneira com o mesmo papel toalha. 

9. Desprezar o papel toalha na lixeira. 
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   Figura 1              Figura 2 

      Áreas mais (em preto) e menos (em pontilhado)       Seqüência da lavagem das mãos. 
            esquecidas durante a lavagem das mãos. 

 

A fim de se diminuírem as possibilidades de infecções e contaminações, recomenda-se a lavagem das 
mãos antes das atividades, tais como: 
 

1. Manuseio de alimentos e medicamentos. 

2. Realização de trabalhos hospitalares. 

3. Antes de calçar as luvas. 

4. Antes e depois do contato direto com o paciente. 

5. Antes e depois de efetuar procedimentos terapêuticos e diagnóstico (sondagens, punções venosas, 

coleta de material para exame, curativos e outros), mesmo quando houver indicações da utilização de 

luvas. 

6. Antes de realizar atos e funções fisiológicas ou pessoais como: alimentar, usar o banheiro, pentear os 

cabelos, fumar, etc. 

7. Antes de preparar materiais e equipamentos (respiradores, nebulizadores). 

8. Antes de manipular materiais e equipamentos (catéteres intravasculares, sistema fechado de 

drenagem urinária e equipamentos respiratórios). 

9. Antes de manusear cada paciente e, as vezes, entre as diversas atividades realizadas num mesmo 

paciente (por ex: higiene e aspiração endotraqueal). 

10. Após contato direto acidental com secreções e material orgânico em geral.  

11. Após contato com materiais e superfícies contaminadas. 

12. Após terminar o trabalho.  

13. Após retirar as luvas. 
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OUTROS CUIDADOS: 
 

 Manter as unhas bem aparadas e, de preferência, sem pintura excessiva. 

 Usar papel toalha que possibilite o uso individual folha a folha. O uso coletivo de toalhas de tecido ou rolo 

é contra-indicado, pois permanecem umedecidas quando não são substituídas. 

 A lavagem simples das mãos pode ser completada com a fricção de álcool a 70% com 2% de glicerina. A 

técnica consiste na fricção de 3 a 5mL do antisséptico em todas as faces da mão por um período de 15 

segundos. As mãos devem ser secas espontaneamente e não por intermédio de papel toalha. A eficácia 

do álcool a 70% glicerinado a 2% diminui se utilizado com as mãos molhadas. 

 
 

3 - MATERIAL: 

 Soluções antissépticas: álcool iodado e antisséptico comercial; 

 Barra de sabão de côco; 

 Placa de ágar simples; 

 Toalhas de papel estéreis. 

 

4 - EXECUÇÃO: 

 Tomar uma placa de ágar simples e dividi-la na parte externa do fundo em 3 setores, identificando-os com 

um marcador em setores I, II e III. Identificar a placa também com seus dados, tais como, curso, turma e 

data. 

 Sem lavar as mãos, abrir a placa próximo à chama do Bico de Bunsen e tocar o dedo indicador no meio de 

cultura na área correspondente ao setor I. Fechar imediatamente a placa, deixando-a perto da chama do 

Bico de Bunsen; 

 Lavar as mãos demoradamente (3 a 5 minutos) com água e sabão neutro. Enxugar as mãos com toalha 

estéril, abrir a placa próximo à chama do Bico de Bunsen e tocar com o mesmo dedo indicador no meio de 

cultura na área correspondente ao setor II. Fechar imediatamente a placa, deixando-a perto da chama do 

Bico de Bunsen; 

 Passar a solução antisséptica nas mãos (álcool iodado ou um antisséptico comercial), enxugar em toalha 

estéril,  abrir a placa próximo à chama do Bico de Bunsen e tocar com o mesmo dedo indicador no meio de 

cultura na área correspondente ao setor III. Fechar imediatamente a placa. 

 Incubar a placa a 370C. 

 

5 - LEITURA E INTERPRETAÇÃO: 

 Retirar as placas de ágar simples da estufa; 

 Observar o crescimento bacteriano nas diferentes áreas da placa, caracterizando os tipos morfológicos das 

colônias e o  número de colônias em cada um dos setores marcados.  
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 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. 

 

RESULTADO: 
 

  
Procedimento Setor N°. Colônias Aspecto morfológico 
Mãos antes da lavagem  I   

Mãos após a lavagem (sabão) II   

Mãos após a antissepsia III   

 

 

 

6- AÇÃO DE DESINFETANTES EM SUPERFÍCIES 
 
6.1- INTRODUÇÃO 
 Os microrganismos são ubíquos e as diferentes superfícies ambientais podem representar 

reservatórios de bactérias, fungos e vírus implicados na transmissão de várias doenças. Muitos tipos de 

microrganismos podem resistir às condições ambientais, permanecendo viáveis por semanas ou meses; desta 

forma, a desinfecção de superfícies representa um ponto importante no controle  do crescimento e 

transmissão de microrganismos patógenos em ambientes tais como setores de fabricação e manipulação de 

alimentos ou ambientes hospitalares, entre outros.  

 Nesta parte da aula prática, vamos observar a ação de agentes químicos, como os desinfetantes, no 

controle do crescimento de microrganismos em superfícies comumente contaminadas. 

  
7- MATERIAL: 

 Fita crepe 

 Zaragatoas esterilizadas em tubos (três)  

 Solução salina estéril 

 Soluções desinfetantes 

 Placas de ágar simples (duas). 

 

8- EXECUÇÃO 
 
 Utilizando uma caneta marcadora, identificar as duas placas de Ágar Simples com seus dados (curso, 

turma, data, nome); 
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 Escolher um tipo de superfície (chão, balcão, banco, etc) e delimitar, com a fita crepe, uma área de 
aproximadamente 10x10cm; 
 

 Umedecer uma zaragatoa em solução salina estéril, drenar o excesso na lateral interna do tubo e 
passar a zaragatoa umedecida em toda a extensão da área delimitada a fim de coletar microrganismos 
da mesma; 
 

 Após a coleta, realizar semeadura da zaragatoa, por esgotamento, na superfície de uma placa de Petri 
com ágar simples. A semeadura deve ser realizada próximo à chama do bico de bunsen. Fechar 
imediatamente a placa após a semeadura. 
 

 Utilizando outra zaragatoa (2ª), umedecê-la com o desinfetante fornecido (no tubo, na bancada) e 
realizar procedimento de desinfecção da superfície delimitada utilizando-se o desinfetante. Esperar 10 
minutos para ação e evaporação residual do mesmo; 
 

 Umedecer uma 3ª zaragatoa em solução salina estéril, drenando o excesso na lateral interna do tubo. 
Passar a zaragatoa em toda a extensão da superfície que sofreu processo de desinfecção a fim de 
coletar microrganismos da mesma; 
 

 Realizar semeadura da zaragatoa, por esgotamento, na superfície de uma placa de Petri com ágar 
simples. A semeadura deve ser realizada próximo à chama do bico de bunsen. Fechar imediatamente 
a placa após a semeadura. 
 

 Incubar as placas a 370C. 
 
 

9- LEITURA E INTERPRETAÇÃO: 
 

Observar se houve crescimento bacteriano nas placas de Ágar simples. Fazer um estudo comparativo 
entre as 2 placas, observando os tipos e n° das colônias. 

 
 Escolher uma colônia isolada em cada setor da placa, realizar 02 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).  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 23
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  
- TRABULSI, Luiz Rachid; ALTERTHUM, Flavio. Microbiologia. Microbiologia. 6ª Edição. Editora Atheneu, 
2015. 
- SIDRIM, José Júlio Costa; ROCHA, Marcos Fábio Gadelha. Micologia médica à luz de autores 
contemporâneos. Guanabara Koogan, 2004. 
- TORTORA, Gerard J.; CASE, Christine L.; FUNKE, Berdell R. Microbiologia. 12ª Edição. Artmed Editora, 
2016. 
- MURRAY, Patrick; ROSENTHAL, Ken S.; PFALLER, Michael A. Microbiologia médica. Elsevier Brasil, 
2015. 
- KONEMAN, Elmer W.; Washington C Winn. Diagnóstico Microbiológico: Texto E Atlas Colorido 

Editora GUANABARA, 6ª edição 2008. 

- Apostila de Microbiologia Geral da Universidade Federal de Juiz de Fora. 
 




