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1. Microscópio 
  Eletrônico 



Foto 01 

 Área citoplasmática com 
algumas organelas visíveis. Observe o 
núcleo vesiculoso, com cromatina 
dispersa e nucléolo associado a 
pequenos aglomerados de cromatina 
densa, que se apresentam ao ME como 
áreas mais escuras. 

M.E.T. – Microscopia Eletrônica de Transmissão.                11 



Foto 02 

 Área de citoplasma 
envolvendo núcleo denso, com 
predominância de cromatina 
espiralizada, mais elétron-densa e 
regiões menores de cromatina dispersa. 

M.E.T. – Microscopia Eletrônica de Transmissão.                12 



Foto 03 

 Área de citoplasma de 
hepatócito evidenciando a presença de 
mitocôndrias e de numerosas vesículas 
dilatadas, entre partículas de glicogênio 
(G), evidenciando com técnica 
histoquímica. 

M.E.T. – Microscopia Eletrônica de Transmissão.                
13 



Foto 04 

 Área de citoplasma apresentando 
vesículas dilatadas e presença de 
mitocôndrias de forma alongada. Observe 
alguns de seus componentes 
ultraestruturais: membrana externa, 
membrana interna com cristas, câmara 
externa e câmara interna, contendo matriz 
mitocondrial. 

M.E.T. – Microscopia Eletrônica de Transmissão.                
14 



Foto 05 

 Área de citoplasma 
mostrando retículo endoplasmático 
rugoso e várias mitocôndrias (M) de 
forma oval e/ou esférica, espalhadas 
pelo citoplasma. Observe ainda o 
número e a disposição das cristas 
mitocondriais. 

M.E.T. – Microscopia Eletrônica de Transmissão.                15 



Foto 06 

 Na região basal das células 
epiteliais (que revestem os túbulos 
proximais do rim), observe as pregas 
basais e o grande número de 
mitocôndrias (M) alongadas, 
acumuladas nesta região. 

M.E.T. – Microscopia Eletrônica de Transmissão.                16 



Foto 07 

G 

 Área citoplasmática 
mostrando parte do núcleo, gotas 
lipídicas (G) e numerosas 
mitocôndrias esféricas (M) com 
número de cristas em forma de 
túbulos, cortados transversalmente. 

M.E.T. – Microscopia Eletrônica de Transmissão.                17 



Foto 08 

 Área citoplasmática com grande quantidade de mitocôndrias esféricas (M) 
vistas ao M.E. de varredura ou scanning. 

M.E.T. – Microscopia Eletrônica de Varredura 

18 



Foto 09 

 Desenho esquemático do complexo de Golgi, constituído de 
sacos membranosos empilhados. Aspecto tridimensional. 

19 
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Foto 10 

 Componentes ultraestruturais do 
complexo de Golgi. Observe e compare com a 
foto nº 9, que representa a sua estrutura 
tridimensional. 

M.E.T. – Microscopia Eletrônica de Transmissão.                20 
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2. Citologia 



Foto 11 

 Núcleo celular fotografado ao microscópio eletrônico (M.E.) de 
transmissão (foto A) e ao M.E. de varredura ou scanning (foto B), em visão 
tridimensional, onde se observa grande número de poros. 

A 

B 

M.E.T. – Microscopia Eletrônica de Transmissão.  

22 

2.1  Estrutura da Célula e Estruturas Celulares 

A B 

M.E. Scanning – Microscopia Eletrônica de Varredura.              



Foto 12 

 Observe os cromossomos 
metafásicos localizados na placa 
equatorial. Os centríolos, um par em cada 
polo da célula, orientam o fuso mitótico. 
Na estreita faixa de citoplasma 
encontram-se mitocôndrias e algumas 
vesículas dilatadas. 

M.E.T. – Microscopia Eletrônica de Transmissão.  23 



Foto 13 

 Área citoplasmática evidenciando o centríolo em corte transversal. Observe 
seus componentes estruturais: trinca de microtúbulos dispostas em círculo, 
envolvidas por substância eletrondensa. Corpos periocentriolares estão indicados 
pelas setas. Acima e à direita observam-se cortes longitudinais de centríolos, em 
aumentos diferentes. 

M.E.T. – Microscopia Eletrônica de Transmissão.  

24 



Foto 14 

Aspectos da Meiose vistos ao M.O. 

Meiose – Observe especialmente as espermatogônias (seta). 
25 



Foto 15 

Meiose – Prófase I, leptóteno . 
26 



Foto 16 

Meiose – Prófase I, zigóteno. 

27 



Foto 17 

Meiose – Prófase I, paquíteno . 

28 



Foto 18 

 Meiose – leptóteno (3); zigóteno (2) e diplóteno (1). 
29 



Foto 19 

Meiose – metáfase I (setas). 

30 



Foto 20 

Meiose – diplóteno (1); espermátides (2) e tufos de espermatozóides (3). 

31 



Foto 21 

 Célula secretora de 
proteínas mostrando na base, 
retículo endoplasmático rugoso 
bastante desenvolvido. Ainda na 
base da célula, observa-se núcleo 
vesiculoso, com nucléolo 
evidente. Na região apical, grande 
quantidade de grânulos de 
secreção, em diferentes níveis de 
maturação. 

M.E.T. – Microscopia Eletrônica de Transmissão.  32 

2.2  Integração das organelas celulares  
no processo de síntese 



Foto 22 

 Área citoplasmática de célula 
secretora de proteínas. Observe o 
grande número de cisternas do 
retículo endoplasmático. Entre as 
cisternas são observados 
polirribossomos livres . 

M.E.T. – Microscopia Eletrônica de Transmissão.  33 
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Foto 23 

Grânulos de 
Secreção 

 
 

Vesículas de Transporte 

Cisternas 
de Golgi 

 Representação esquemática do Complexo de Golgi. Para identificar 
seus componentes ultraestruturais rever foto 10. 



Foto 24 

 Região apical das células de 
um ácino do pâncreas. Observe em A 
as células secretoras de proteínas, 
com grânulos de secreção 
(zimogênio) localizados no ápice das 
células. Em B, alguns grânulos estão 
sendo descartados no lume do ácino. 

M.E.T. – Microscopia Eletrônica de Transmissão.  

A 

B 
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Foto 25 

 Célula secretora de proteínas que permanecem no interior de seu 
citoplasma. Observe a presença de numerosos polirribossomas livres (setas 
e encarte), mitocôndrias e o núcleo vesiculoso. 

M.E.T. – Microscopia Eletrônica de Transmissão.   

36 



Foto 26 

 Célula caliciforme (ao lado de 
células absortivas, estas com 
projeções citoplasmáticas apicais, as 
microvilosidades). Observe na célula 
caliciforme, abundante retículo 
endoplasmático rugoso, na região 
basal e o acúmulo de grânulos de 
secreção na região apical da célula. O 
núcleo não foi evidenciado. 

M.E.T. – Microscopia Eletrônica de Transmissão.  
37 



Foto 27 

 Célula secretora de 
esteróides. Observe o retículo 
endoplasmático liso preenchendo 
o citoplasma, além de 
mitocôndrias e gotas de lípides. 

M.E.T. – Microscopia Eletrônica de Transmissão.  38 



39 

 
3. Histologia 

 



 Fotomicrografias 
eletrônicas de tecido epitelial de 
revestimento simples prismático, 
onde se observa a superfície das 
células ciliadas (Ci), células com 
microvilosidades (Mv) e células 
caliciformes (Gc). 

Foto 28 

M.E. Scanning – Microscopia Eletrônica de Varredura.              40 

3.1  Tecido Epitelial 



 Fotomicrografia eletrônica de tecido epitelial de revestimento 
simples prismático, mostrando cortes transversais e longitudinais de cílios 
(Ci), corpúsculos basais (B) complexo unitivo (C). 

Foto 29 

M.E.T. – Microscopia Eletrônica de Transmissão.  

C 
B 

Ci 

C 

41 



 Fotomicrografia 
eletrônica de tecido epitelial de 
revestimento simples prismático, 
onde se observam células 
prismáticas (CP) com núcleo 
alongado (N) e com 
microvilosidades (Mv); célula 
caliciforme (GC) com porção 
apical dilatada, repleta de 
grânulos de secreção. 

Foto 30 

M.E.T. – Microscopia Eletrônica de Transmissão.                

CP 

N 

Mv 

GC 

42 



Fotomicrografia eletrônica 
mostrando o tecido epitelial de 
revestimento simples pavimentoso 
(E), de um capilar. A lâmina basal e o 
tecido epitelial de revestimento 
simples cúbico dos túbulos 
contorcidos proximais dos rins, onde 
se evidenciam células com 
numerosas pregas basais (Pb). Os 
encartes mostram os cortes dos 
túbulos proximais (à esquerda) e as 
células cúbicas que constituem sua 
parede (à direita). 

Foto 31 

M.E.T. – Microscopia Eletrônica de Transmissão.              

E 

Pb 
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 Fotomicrografia 
eletrônica mostrando a região de 
contato do tecido epitelial com o 
tecido conjuntivo. Observe: 
células epiteliais (CE), com 
hemidesmossosmos (Half 
demosomes) e tonofilamentos 
(tonofilamensts); Lâmina basal e 
tecido conjuntivo (TC), com 
fibrilas colágenas (collagen) em 
corte transversal e longitudinal. 

Foto 32 

M.E.T. – Microscopia Eletrônica de Transmissão.               

CE 

CE 

Tc 
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Foto 33 

 Fotomicrografia eletrônica de 
células absortivas do epitélio de 
revestimento do intestino. Observe o 
glicocálice (surface coat); 
microvilosidades no ápice das células; 
complexo unitivo (setas); trama 
terminal (t) e mitocôndrias (M). 

M.E.T. – Microscopia Eletrônica de Transmissão.  

t M 
t M 

M 

Surface coat 

45 



Foto 34 

 Fotomicrografia 
eletrônica mostrando o complexo 
unitivo de células epiteliais. 
Identifique: zônula de oclusão 
(ZO) zônula de adesão (ZA); 
mácula de adesão ou demosoma 
(MA ou D). No encarte,observe: 
demosoma (D) e tonofilamentos 
(t). 

M.E.T. – Microscopia Eletrônica de Transmissão.  
                

t 

D 
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Foto 35 

 Fotomicrografia eletrônica 
de uma célula abosrtiva intestinal. 
Observe: microvilosidades (Mv); 
gotículas de lípides entre as 
microvilosidades (setas) e 
mitocôndrias. 

M.E.T. – Microscopia Eletrônica de Transmissão.              47 



Foto 36 

 Fotomicrografia eletrônica mostrando células ciliadas. Identifique os cílios 
no ápice das células (setas) cortados transversalmente ou obliquamente; observe 
ainda os cospúsculos basais (B), mitocôndrias (M) e complexo unitivo (C).  

M.E.T. – Microscopia Eletrônica de Transmissão.               

C 
B 

C
i 

C 
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Foto 37 

 Fotomicrografia eletrônica de varredura do epitélio cilíndrico ciliado da 
traquéia. Observe os numerosos cílios das células epiteliais de revestimento 
(aspecto tridimensional). 

M.E. Scanning – Microscopia Eletrônica de Varredura.              

49 



Foto 38 

 Fotomicrografia eletrônica mostrando corte transversal de cílios. Observe 
a sua distribuição e a organização dos microtúbulos em nove pares periféricos e um  
par central. 

M.E.T. – Microscopia Eletrônica de Transmissão.               

50 



Foto 39 

 Fotomicrografia eletrônica mostrando fibrócitos, células de forma 
alongada, núcleo evidente (N) e finos prolongamentos citoplasmáticos (C). 
Observe, entre as células, fibrilas colágenas em corte transversal e longitudinal (CF) 
e gotículas lipídicas (Ld). 

- 

MET – Microscopia Eletrônica de Transmissão. 

C 

C 

C 
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3.2  Tecido Conjuntivo 



Foto 40 

 Fotomicrografia eletrônica mostrando magrófago livre, com núcleo 
vesiculoso (N), lisosomas (Ly), retículo endoplasmático (Er), complexo de Golgi (go) 
e mitocôndrias (m). 52 

M.E.T. – Microscopia Eletrônica de Transmissão.  



Foto 41 

 Fotomicrografia eletrônica de macrófago fixo (Kc), situado na parede de 
um vaso sanguíneo (capilar sinusóide), mostrando vários prolongamentos 
citoplasmáticos, núcleo alongado (N), complexo de Golgi (Go), mitocôndrias (m) e 
lisosomas (Ly). 

M.E.T. – Microscopia Eletrônica de Transmissão.  
                

N 

m 

m 

Ly 
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Foto 42 

 Fotomicrografia eletrônica de macrófago em atividade fagocitária. 
Observe o grande número de lisosomas (Li), o núcleo (N) e a superfície celular 
bastante irregular . 

M.E.T. – Microscopia Eletrônica de Transmissão.               

54 

N 



Foto 43 

 Fotomicrografias 
eletrônicas mostrando, em 1, 
macrófago fixo (FM), em 2 e 3, 
macrófago emitindo 
pseudópodes (Ps) e em 4, 
macrófago livre, em atividade 
fagocitária, englobando 
eritrócitos (ER). 

M.E. Scanning  – Microscopia Eletrônica de Varredura.              

55 



Foto 44 

 Fotomicrografias eletrônicas de mastócitos: normal em A e em 
desgranulação em B. Observe prolongamentos citoplasmáticos (setas). 

M.E.T. – Microscopia Eletrônica de Transmissão.  
                

B 
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Foto 45 

 Fotomicrografia 
eletrônica de fibrilas colágenas  (F) 
cortadas transversal (CT) e 
longitudinalmente (CL). Observe, 
nos cortes longitudinais das 
fibrilas, sua estriação transversal. 

M.E.T. – Microscopia Eletrônica de Transmissão.               

F 

CL 
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Foto 46 

 Fotomicrografia 
eletrônica de fibra elástica, com 
os componentes amorfo (a) e 
microfibrilar (mf). Observe 
também as fibrilas colágenas 
cortadas transversal e 
longitudinalmente (CF). 

M.E.T. – Microscopia Eletrônica de Transmissão.  
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Foto 47 

 Fotomicrografia eletrônica de fibras elásticas (Ef) cortadas 
longitudinalmente. Observe, ainda, os núcleos de fibrócitos (Fc), entre as fibras 
eláticas . 

M.E.T. – Microscopia Eletrônica de Transmissão.  
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Foto 48 

 Fotomicrografias eletrônicas mostrando variedades de tecido conjuntivo. 
Em 1 e 2,  tecido conjuntivo frouxo, observam-se fibrócitos (FI) e fibras colágenas 
(CF). Em 3, tecido conjuntivo denso desordenado, as fibras colágenas espessas 
(CF) se dipõem irregularmente. Em 4 e 5, tecido conjuntivo denso ordenado, as 
fibras colágenas se organizam paralelamente umas às outras, conferindo 
organização irregular ao tecido. 

M.E. Scanning – Microscopia Eletrônica de Varredura.               
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Foto 49 

 Fotomicrografia eletrônica de tecido conjuntivo reticular, onde se 
observam células reticulares (Rc), com vários prolongamentos. 

M.E. Scanning – Microscopia Eletrônica de Varredura.  
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Foto 50 

 Fotomicrografias eletrônicas 
mostrando tecido adiposo unilocular. 
Na foto superior, observe vários lóbulos 
(LO) de tecido adiposo, com adipócitos 
(Ad) e fibras do tecido conjuntivo (Fi) 
envolvendo-os. Na foto inferior, 
observe, em maior aumento, um lóbulo 
com vários adipócitos (Ad). 

M.E. Scanning – Microscopia Eletrônica de Varredura.  
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Foto 51 

 Fotomicrografias eletrônicas 
de cartilagem hialina. Na foto 
superior observe: pericôndrio (Pe), 
matriz cartilaginosa (CM) e 
condrócitos (Ch). Na foto inferior, 
identifique a matriz cartilaginosa 
(CM) e grupos isógenos (CN), 
formados pelos condrócitos (Ch). 

M.E. Scanning – Microscopia Eletrônica de Varredura.                 
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Foto 52 

 Fotomicrografia eletrônica de cartilagem hialina, mostrando os 
condrócitos e a matriz cartilaginosa entre as células. Compare o aspecto desta 
preparação com aquela da foto 51. 

M.E.T. – Microscopia Eletrônica de Transmissão.  
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Foto 53 

 Fotomicrografia eletrônica 
de osso longo, mostrando 
trabéculas ósseas (Tr), e a 
organização histológica do osso 
esponjoso e do osso 
compacto(CB). 

M.E. Scanning – Microscopia Eletrônica de Varredura.  
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Foto 54 

 Fotomicrografia 
eletrônica mostrando 
aspectos histológicos da 
diáfise de um osso longo. 
Observe: trabéculas 
ósseas (Tr), cavidades do 
osso esponjoso (CaB), 
osso compacto (CB) e 
canais de Volkmann 
(setas) . 

M.E. Scanning – Microscopia Eletrônica de Varredura.  
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Foto 55 

 Fotomicrografia eletrônica 
de corte de osso compacto, onde se 
observam osteônios ou sistemas de 
Havers, canais de Havers (HC), 
lacunas (La), lamelas ósseas e 
sistema intermediário (limitado 
pelo pontilhado)  . 

M.E. Scanning – Microscopia Eletrônica de Varredura.                 
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Foto 56 

 Fotomicrografia eletrônica de tecido ósseo mostrando os osteócitos, 
matriz não mineralizada (osteóide) e matriz óssea mineralizada . 

M.E.T. – Microscopia Eletrônica de Transmissão.                
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Foto 57 

 Fotomicrografia eletrônica de um osteoclasto, onde se observa: núcleo, 
mitocôndrias e vesículas de Golgi. Na área de reabsorção óssea, observe a borda 
franjada da célula (RB). 

M.E.T. – Microscopia Eletrônica de Transmissão.  
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Foto 58 

 Fotomicrografia eletrônica mostrando um sistema de Havers ou osteônio, 
com canal de Havers (Hc), canalículos (Ca) e lacunas (La). Observe ainda, no 
encarte, detalhe de uma lacuna e de canalículos. . 

M.E. Scanning – Microscopia Eletrônica de Varredura.  
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Foto 59 

 Fotomicrografia eletrônica do corpo celular de um neurônio (foto A). Observe: 
corpúsculo de Nissl (NB), complexo de Golgi (G), mitocôndria (mit), lisosoma (Ly), núcleo 
(Nuc), nucléolo (ncl) e parte de um dendrito (Den1). A foto B mostra um neurônio (corpo 
celular e prolongamentos) fotografado ao M.E. de varredura. Note o grande número de 
terminações nervosas. 71 

3.3  Tecido Nervoso 

M.E.T. – Microscopia Eletrônica de Transmissão. M.E. Scanning – Microscopia Eletrônica de Varredura. 
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Foto 60 

 Fotomicrografia eletrônica 
mostrando detalhes do corpo celular 
de um neurônio, onde se observam 
microtúbulos (m), neurofilamentos 
(nf), corpúsculos de Nissl (setas), 
ribossomas livres e cisternas do RER. 

M.E.T. – Microscopia Eletrônica de Transmissão.  
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Foto 61 

 Fotomicrografia eletrônica 
do segmento inicial de axônio, 
mostrando microtúbulos (m) e 
neurofilamentos (nf). Próximo ao 
axônio são observados cortes de 
outros prolongamentos celulares: 
axônios, dendritos e prolongamentos 
de células da neuróglia . 

M.E.T. – Microscopia Eletrônica de Transmissão.               73 



Foto 62 

 Fotomicrografia eletrônica mostrando fibras nervosas mielínicas centrais. 
Observe o núcleo do oligodendrócito (NU) e prolongamentos celulares formando 
bainha de mielina (B) em torno dos axônios (Ax) . 

M.E.T. – Microscopia Eletrônica de Transmissão.  
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Foto 63 

 Fotomicrografia eletrônica 
de fibras nervosas periféricas, onde 
se observa a fibra nervosa mielínica 
com axônio (AX1), a bainha de 
mielina (B) e a bainha de células de 
Schwann ou neurolema (Sch); fibra 
nervosa amielínica, com o axônio 
(AX2); e endoneuro apresentando 
fibras colágenas transversalmente 
(Col). 

M.E.T. – Microscopia Eletrônica de Transmissão.                
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Foto 64 

 Fotomicrografia 
eletrônica de uma fibra nervosa 
mielínica periférica. Observe 
axônio (Axon), mesaxônio interno 
(inner mesaxon), mesaxônio 
externo (outer mesaxon) e bainha 
de mielina (myelin) . 

M.E.T. – Microscopia Eletrônica de Transmissão.  
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Foto 65 

 Fotomicrografia eletrônica 
mostrando várias fibras nervosas 
amielínicas periféricas. Observe: 
núcleo da célula de Schwann (NU) e 
axônios  (Ax1) das fibras nervosas 
amielínicas. 

M.E.T. – Microscopia Eletrônica de Transmissão.             77 



Foto 66 

 Fotomicrografia eletrônica de nervo mielínico, onde se observam 
fascículos de fibras nervosas (FA), fibras nervosas mielínicas (NF), endoneuro (En), 
perineuro (Pe), epineuro (Ep) e vasos sanguíneos (Bv). 

M.E. Scanning – Microscopia Eletrônica de Varredura.  
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Foto 67 

 Fotomicrografia eletrônica 
mostrando terminação nervosa 
adrenérgica do sistema nervoso 
autônomo. Observe as vesículas sinápticas 
granulares (seta) e mitocôndrias (M) . 

M.E.T. – Microscopia Eletrônica de Transmissão.                79 



Foto 68 

 Fotomicrografia 
eletrônica de terminação 
nervosa do sistema nervoso 
autônomo. Identifique: 
terminação nervosa 
adrenérgica (A), com 
vesículas sinápticas 
granulares (V) e terminação 
nervosa colinérgica (C), com 
vesículas sinápticas 
agranulares (Va). 

M.E.T. – Microscopia Eletrônica de Transmissão.  
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Foto 69 

 Fotomicrografias eletrônicas 
de sinapses do sistema nervoso 
central. Em A, identifique sinapses 
químicas axodendríticas e, em B, 
sinapses elétricas. 

M.E.T. – Microscopia Eletrônica de Transmissão.                
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Foto 70 

 Fotomicrografia eletrônica de sinapse neuromuscular (placa motora). 
Observe axônio (Ax), vesículas sinápticas (sv), membrana pré-sináptica (Pre), fenda 
sináptica (B), pregas da membrana pos-sináptica (setas) e miofilamentos da célula 
muscular estriada esquelética (mf) . 

M.E.T. – Microscopia Eletrônica de Transmissão.                
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Foto 71 

 Fotomicrografia eletrônica de tecido muscular estriado esquelético em 
corte longitudinal. Observe as miofibrilas (MF), os sarcômeros (de Z a Z), disco A 
(A), disco I (I), estria Z (Z), faixa H (H), linha M (M) e grãos de glicogênio no 
sarcoplasma (seta). 

M.E.T. – Microscopia Eletrônica de Transmissão.  
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3.4  Tecido Muscular 



Foto 72 

 Fotomicrografia de tecido muscular estriado esquelético em corte 
transversal. Identifique: miofibrila (MI), mitocôndrias (m), filamentos finos (seta 
fina) e filamentos espessos (seta espessa). 

M.E.T. – Microscopia Eletrônica de Transmissão.  
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Foto 73 

 Fotomicrografia 
eletrônica de tecido muscular 
estriado esquelético, onde se 
observam miofibrilas (Mf) e 
túbulos T (TT). 

85 
M.E. Scanning – Microscopia Eletrônica de Varredura.  

                



Foto 74 

 Fotomicrografia eletrônica de tecido muscular estriado esquelético 
mostrando um sarcômero (de z a z). Identifique: estrias Z (Z), disco A (A), disco I (I), 
faixa H (H) e linha M (M). 86 

M.E.T. – Microscopia Eletrônica de Transmissão.  
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Foto 75 

 Fotomicrografias 
eletrônicas de tecido muscular 
estriado esquelético, em corte 
transversal (A) e em cortes 
longitudinais (B e C). Observe: 
filamentos finos (af), filamentos 
espessos (mf), disco A (A), disco I 
(I), faixa H (H) e pontes de ligação 
(setas) entre os filamentos finos e 
espessos. 

M.E.T. – Microscopia Eletrônica de Transmissão.  
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Foto 76 

 Fotomicrografias 
eletrônica de tecido muscular 
estriado esquelético. Em A, 
identifique: túbulo T (setas); 
tríades, estria Z, disco A (A), disco I 
(I), faixa H (H) e linha M (M). 
Observe em B: tríades (TRI), 
túbulos T (T), cisternas laterais (*), 
túbulos longitudinais do retículo 
sarcoplasmático (SR) e grãos de 
glicogênio. 

M.E.T. – Microscopia Eletrônica de Transmissão.  
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Foto 77 

 Fotomicrografias  
eletrônicas de tecido muscular 
estriado esquelético, em corte 
longitudinal, mostrando, em A, a 
fibra distendida e, em B, a fibra 
contraída. Observe, ainda, em A, 
tríades (seta), ao nível da estria Z. 

M.E.T. – Microscopia Eletrônica de Transmissão.  
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Foto 78 

 Fotomicrografias eletrônicas 
de tecido muscular estriado cardíaco, 
cortado longitudinalmente (em A) e 
transversalmente (em B). Em A, 
observe: estriação transversal das 
miofibrilas, disco intercalar ou estria 
escalariforme (seta) e mitocôndrias 
(m). Em B, identifique: mitocôndrias 
(m), filamentos finos e filamentos 
grossos. 

90 
M.E.T. – Microscopia Eletrônica de Transmissão.  
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Foto 79 

 Fotomicrografias eletrônicas de tecido muscular liso, em corte longitudinal 
(em A) e corte transversal (em B). Em A, observe a forma do núcleo (N), numerosos 
corpos densos (Db) e várias mitocôndrias. Em B, identifique: corpos densos (Db) e 
mitocôndrias, e no encarte, em maior aumento, filamentos finos (M) e epessos (A). 

M.E.T. – Microscopia Eletrônica de Transmissão.  
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