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Introdução
As técnicas histológicas utilizadas para marcação de
lipídios em histologia de invertebrados nem sempre
tem sido eficientes para mostrar a presença desse
elemento no interior das células, uma vez que esses
mesmos métodos deixam um background residual
excessivo que dificulta a separação do lipídio do
restante do conteúdo citoplasmático granular. Nessa
direção, a utilização do ósmio-imidazol já é uma
rotina nas técnicas de microscopia eletrônica de
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transmissão (MET) e tem permitido uma distinção
bastante precisa do elemento lipídico.

Objetivos
Com o objetivo de otimizar os estudos histoquímicos
este estudo propõe um protocolo para marcação
lipídica utilizando a técnica do ósmio-imidazol
comumente utilizada em MET, porém aqui
modificada para permitir a observação dos lipídios
em secções histológicas em microscopia de luz
convencional.

Material e Métodos
No presente estudo foram realizados testes com as
concentrações de 1% e 2% de tetróxido de ósmio
(OsO4) em secções de ácinos das glândulas
salivares de fêmeas de carrapatos Rhipicephalus
sanguineus l. s. alimentadas por 2, 4 e 6 dias em
coelhos hospedeiros (CEUA – IB – UNESP/Rio
Claro – protocolo 11/2014). O princípio da técnica do
ósmio-imidazol da MET foi mantido neste protocolo,
porém, a inclusão do material foi realizada em resina
comumente utilizada em rotina histológica e o
material foi seccionado em micrótomo convencional
de histologia.

Resultados e Discussão
Os resultados obtidos mostraram que as duas
concentrações permitem distinguir com precisão o
conteúdo lipídico no interior das células, bem como
possibilitou observar a marcação lipídica que
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compõe as estruturas membranosas em geral,
inclusive da membrana plasmática. Outro fator
relevante foi a intensidade dessa marcação, a qual
variou de acordo com os distintos períodos em que
os carrapatos se alimentaram no seu hospedeiro,
sendo estes 2, 4 e 6 dias, visto que as glândulas
salivares desses animais sofrem alterações no seu
2
ciclo secretor . Foi possível observar, ainda, uma
maior variação de intensidade de marcação lipídica
nas células submetidas a concentração de 2%
(OsO4 a 2%) quando comparou-se com aquelas
expostas a concentração de 1% (OsO4 a 1%), o que
sinaliza que esta concentração deve ser a mais
indicada para aplicação em secções histológicas
com observação sob microscopia de luz
convencional.

Conclusões
O uso da técnica modificada do ósmio-imidazol em
histologia vem, portanto, sinalizar uma nova
alternativa que além de ser mais eficiente na
marcação lipídica é também mais fácil de ser
aplicada, fornecendo resultados mais claros e
específicos do que aqueles que vêm sendo
produzidos pela utilização de outras técnicas.
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