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Resumo: A técnica de tecido nervoso incorporado em celoidina (substância química 

derivada da nitrocelulose) apresenta diversas vantagens comparadas ao método da 

embebição em parafina e gelatina. Por este motivo, o presente trabalho tem por 

objetivo padronizar e implementar a técnica de processamento do encéfalo com 

metodologia baseada em celoidina, para estudos de estereologia e correlação entre 

imagem e histologia. Fragmentos de tecido nervoso foram fixados, desidratados e 

embebidos em celoidina, para corte e posterior coloração do mesmo. Após a 

realização do teste inicial, pode-se perceber que mais alguns cuidados devem ser 

tomados ao realizar o procedimento e novos testes serão feitos para que possamos 

definir todo o protocolo a ser realizado.  

 

Introdução: A celoidina é uma substância química derivada da nitrocelulose, 

utilizada para embebição de material a ser examinado em microscopia (Borba, 

2004). Este material, ao ser incorporado, permite o endurecimento do tecido, 

firmando a substância ao redor. Serve como suporte no micrótomo e não permite 

giros e flutuações durante o corte, assim como, evita que o tecido fragmente durante 

a desidratação e coloração, mantendo sua integridade (Heinsen et al., 2000). 

Estudos mostram que o encéfalo embebido na celoidina apresenta várias vantagens 

comparadas a embebição em gelatina ou parafina: a substância não infiltra no 

tecido, preservando a citoarquitetura do mesmo (Heinsen et al., 2000); o tecido não 

necessita de altas temperaturas para o corte e coloração (Miguel-Hidalgo and 

Rajkowska, 1999); a espessura do corte pode ser entre 110 e 500µm, diferente dos 

outros métodos - em parafina os cortes são extremamente finos e em gelatina a 

variação da espessura é entre 500 e 700µm - facilitando o processamento e 

permitindo sua utilização em técnicas que envolvem contagem de neurônios 

(estereologia); evita a desfragmentação do tecido; e além disso, os outros métodos 

penetram no tecido e precisam sofrer processos para a remoção dessas substâncias 

antes da coloração, o que causa deformação visível no formato das áreas a serem 

estudadas, comprometendo estudos histológicos, principalmente os que envolvem 

reconstrução tridimensional da estrutura (Heinsen et al., 2000). 

 
Objetivo: Padronizar e implementar a técnica de processamento do encéfalo com 

metodologia baseada em celoidina no Brasil, para estudos de estereologia e de  

correlação entre imagens de ressonância magnética e histologia. 



Metodologia: Para os testes, são utilizados fragmentos de tecido retirado de 

encéfalos utilizados em outros projetos já em desenvolvimento, coletados durante 

autópsias no Serviço de Verificação de Óbitos da Capital da FMUSP (SVOC-

FMUSP). Depois de coletados, os tecidos são fixados e imersos em paraformol 4%, 

por pelo menos 120 dias. Após fixados os fragmentos de tecido encefálico passam 

por desidratação em concentrações graduais de etanol (de 70% a 96%) e depois 

são colocados em recipiente transparente para embebição em celoidina 8%. Em 

seguida, o recipiente é colocado em dessecador conectado em bomba à vácuo por 

aproximadamente 48 horas. 

Saindo do dessecador, o recipiente é colocado em caixa de vidro, junto a placas de 

petri com clorofórmio, que é mantida fechada para o endurecimento do bloco.  

O próximo passo será já com o material endurecido, o bloco deve ser colado na 

base do micrótomo de deslizamento e seccionado em fatias com 350µm de 

espessura, e em seguida armazenadas em álcool 70% e coradas com coloração de 

Nissl (Heinsen et al., 2000). 
 
Desenvolvimento: A implantação da técnica no país acarretará uma série de 

benefícios, dentre eles a redução na utilização dos recursos financeiros, do tempo 

de processamento e a diminuição da possibilidade de deformação ou destruição do 

tecido durante o transporte, já que não será necessário o transportar este material 

entre diferentes países. O método foi utilizado em projetos já desenvolvidos na 

FMUSP, os quais o processamento foi realizado em universidades no exterior. A 

partir deste conhecimento, o método vem sendo testado pelo grupo no Brasil e os 

resultados são promissores..  
 
Resultados preliminares: Para o primeiro teste, utilizou-se um tronco encefálico 

desidratado em etanol de diversas graduações (70 %, 80% e 96%). Em recipiente de 

vidro, este tecido foi totalmente imerso em celoidina, com excesso de cerca de 4 cm 

sobre o material (500ml). Imediatamente muitas bolhas de ar se soltaram. O 

recipiente foi colocado no dessecador conectado em bomba a vácuo, e neste 

momento a quantidade de bolhas de ar começou a aumentar, a ponto de escorrer. 

Diante disso, foi necessário retirar um pouco de celoidina do recipiente, para que a 

bomba fosse novamente ligada. Este procedimento foi realizado para que a celoidina 



8% se concentrasse em 16%, e os excessos dos vapores de etanol e dietil éter se 

dissipassem retirando as bolhas de ar. 

Aproximadamente 24 horas depois, pudemos observar que o tecido já não estava 

mais imerso no material, então foi necessário que mais celoidina fosse colocada no 

recipiente para total cobertura do tronco encefálico.  

A bomba se manteve ligada durante três dias, desligou-se e o material foi transferido 

para um aquário de vidro, com três placas de petri preenchidos com clorofórmio. Os 

vapores do clorofórmio devem endurecer a celoidina para que o material fique rígido 

o suficiente para ser cortado em micrótomo de deslizamento.  

O aquário foi mantido vedado por três dias, depois foi aberto para que o excesso de 

líquido formado ao redor do bloco fosse retirado. Preencheu-se as placas de petri 

com mais clorofórmio, já que o mesmo evapora, e em seguida o aquário foi 

novamente vedado. Por mais dois dias, esse procedimento foi realizado novamente.   

Após 24 horas, o bloco já opaco e seco foi retirado do recipiente. Este apresentava 

grande quantidade de bolhas. Removido o bloco, ele foi mantido em outro recipiente 

com álcool 70% até o dia do corte. 

Com a realização do teste inicial, pode-se perceber que mais alguns cuidados 

devem ser tomados ao realizar o procedimento: o recipiente deve ser maior assim 

como a quantidade de celoidina para recobrir cada tronco encefálico; deve-se ter 

muito cuidado ao desidratar o tecido, evitando que bolhas de ar entrem no 

ventrículo. Novos testes serão feitos para que possamos definir todo o protocolo a 

ser realizado.  

 
Referências: Borba, F.S. (2004). Dicionário UNESP do português contemporâneo. 

UNESP, ed. 

Heinsen, H., Arzberger, T., and Schmitz, C. (2000). Celloidin mounting (embedding 

without infiltration) - a new, simple and reliable method for producing serial sections 

of high thickness through complete human brains and its application to stereological 

and immunohistochemical investigations. J Chem Neuroanat 20, 49-59. 

Miguel-Hidalgo, J.J., and Rajkowska, G. (1999). Immunohistochemistry of neural 

markers for the study of the laminar architecture in celloidin sections from the human 

cerebral cortex. J Neurosci Methods 93, 69-79. 

	  


