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PROFESSORES E PROFESSORAS, 

CONHEÇAM O POTENCIAL DO SEU NOVO E-BOOK 

E O QUE ELE TEM A LHES OFERECER 

 

 

MANUAL DO PROFESSOR 
 

1. Os capítulos e as seções do e-book 

a. Objetivos de aprendizagem 

b. Introdução  

c. Estrutura e função com microscopia virtual 

d. Referências bibliográficas 

2. Diferenciais tecnológicos  

a. Microscopia virtual 

b. Acessibilidade e inclusão 

c. Disponibilidade 

d. Dispositivos eletrônicos 

e. Atualização constante 

3. Sugestões de uso do e-book em sala de aula 

a. Uso no ensino presencial em sala de aula teórica 

b. Uso no ensino presencial em sala de aula prática 

c. Uso no ensino remoto digital 

4. Contato com os autores 

5. Contato com a editora The Life Press 

6. Investimento — individual ou institucional — de acesso ao e-book 

7. Testemunhos de estudantes e de professores sobre a obra 

8. Literatura sobre o uso de microscopia virtual 

9. Acesso gratuito a um capítulo 
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1. Os capítulos e as seções do e-book 

De onde partimos e para onde vamos? 

Todos os capítulos foram concebidos e organizados a fim de facilitar o ensino e a 

aprendizagem entre vocês, professores, e seus estudantes. O conteúdo dos 17 capítulos 

deste e-book está didaticamente disposto em: Tecidos Fundamentais e Órgãos e Sistemas. A 

primeira seção visa ao estudo das quatro modalidades de tecidos fundamentais abordadas pela 

Histologia, bem como suas categorias e variedades distribuídas pelo corpo humano. A segunda 

seção apresenta a estrutura e a função dos órgãos e dos sistemas, tendo, como base, o estudo 

das diferentes combinações quantitativas, qualitativas e espaciais dos tecidos fundamentais na 

correlação morfofuncional de cada órgão do corpo humano.  
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Os capítulos estão organizados nas seguintes seções: 

 

a. Objetivos de 

aprendizagem 

 

Todos os capítulos começam pelos “Objetivos de 

aprendizagem”, os quais apresentam os principais temas e 

conteúdos como estruturas do processo educacional para que os 

estudantes estejam aptos, ao término da leitura, a compreender, a 

analisar e a comparar conceitos.  

Este tópico estimula os estudantes a tornarem-se mais 

independentes na autorregulação do aprendizado, seja no ensino 

presencial, seja no remoto digital, uma vez que oportuna mudança 

de pensamentos, de ações e de condutas. 

Por que definir os objetivos de aprendizagem? 

Porque o volume de conhecimento avança exponencialmente 

e o número de horas de atividades com os estudantes é limitada e, 

por vezes, reduzida. Portanto, um dos focos atuais do ensino superior, 

é estimular o estudante a ser mais independente no seu 

aprendizado, mesmo porque não há tempo suficiente para abordar 

todo o conteúdo de Histologia em sala de aula.  
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A “Introdução” contém informações essenciais sobre os 

principais temas referentes ao conhecimento e à compreensão de 

cada capítulo. A leitura delas tem o intuito de direcionar a melhor 

forma de entender os fundamentos da “Estrutura e Função” dos 

tecidos/ sistemas, a fim de estimular o raciocínio lógico. 

 

b. Introdução 

c. Estrutura e 

Função com 

Microscopia 

Virtual 

 

 

“Estrutura e Função com Microscopia Virtual” aborda 

fundamentos e conceitos da organização e da interação tecidual 

enfocando-se a correlação entre forma, estrutura e função. 

Adicionalmente, este tópico contém sugestões de análises de 

lâminas histológicas em um microscópio virtual. Essa ferramenta 

inovadora associa-se a um roteiro-guia com apontes facultativos, 

cujo intuito é facilitar e confirmar o reconhecimento e a 

interpretação dos cortes histológicos e fornecer importantes 

referências para a compreensão prática da Histologia, pois essa 

habilidade permite identificar as partes, a análise da relação entre 

as partes e o reconhecimento dos princípios da lógica da 

constituição tecidual dos órgãos e sistemas do corpo humano. 

 

 

Para o estudante que quiser se aprofundar, as referências de 

cada capítulo indicam livros e artigos atualizados. 

Professores, vocês poderão designar grupos de estudos com 

essas referências bibliográficas para trabalhos extraclasse.  

 

d. Referências 

bibliográficas 

 

 

 



 
 

5  
Versão 1.0 (out/2020) 

 

As seções “Objetivos de aprendizagem”, “Introdução” e “Estrutura e Função” estão 

indicadas por setas vermelhas, enquanto as lâminas no microscópio virtual, por setas azuis: 
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2.  Diferenciais tecnológicos  

Quais são as facilidades de uso e as inovações do e-book?  

Além de capítulos que estimulam o raciocínio lógico na compreensão da estrutura e da 

função, temos microscopia virtual, acessibilidade e inclusão, disponibilidade 24/7, acesso por 

diversos dispositivos eletrônicos e atualização constante. 

 

a.  Microscopia 

Virtual 

A microscopia virtual do e-book permite que vocês, professores, 

e os estudantes, encontrem sugestões de lâminas digitalizadas e de 

roteiro-guia, nos quais 

 as diferenças e semelhanças morfológicas são enfatizadas para facilitar 

a compreensão das características ao microscópio; 

 se destacam a coloração, o plano de corte e as características 

microscópicas peculiares de cada órgão, bem como os critérios para 

identificar tecidos, células e órgãos; 

 os marcadores de localização permitem identificar células, tecidos e 

estruturas através de sistema integrado com tecnologia do Google 

Maps,o sistema de magnificação (zoom in e out) permite, facilmente, 

simular a troca de aumentos, sem alterar o plano de foco; 

 a miniatura de orientação (navegação) e a barra de escala (relativa à 

magnificação) estão configuradas e podem ser utilizadas, pelo leitor, de 

modo interativo; 

 o roteiro-guia está contextualizado para a compreensão dos aspectos 

morfológicos em cada capítulo ou tema de estudo. 

 o roteiro-guia e a lâmina histológica se encontram na mesma janela, 

evitando-se a interrupção da leitura para acessar duas janelas. 

Em cada capítulo, encontram-se muitos preparados histológicos 

e cada professor poderá selecionar aqueles que atendem mais à 

necessidade dos objetivos de aprendizagem. 

Assim, com a microscopia virtual, o estudo da Histologia torna-

se um processo mais dinâmico, acessível, flexível e personalizado 

tanto a vocês, professores, quanto aos estudantes, no ensino 

presencial ou remoto digital. 
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Lâminas virtuais, tabelas, figuras, hiperlinks, tudo acessível a 

um clique e em uma nova janela, sem a necessidade de fechar a 

janela em que se encontra. 

Além do controle de zoom do próprio navegador, o e-book 

conta com recurso que permite aumentar o zoom (seta vermelha) 

da janela de acordo com a acuidade visual do leitor.  

 

 

b.  Acessibilidade e 

inclusão 

c. Disponibilidade 

 

Antes limitadas a horários fixos, em número de preparados 

histológicos e/ ou disponibilidade de microscópios, as atividades 

práticas de Histologia associadas à tecnologia na microscopia virtual 

deste e-book permitem o acesso 24/7 através de diversos 

dispositivos eletrônicos individuais conectados à rede de internet. 

 

 

Sem a necessidade de baixar qualquer aplicativo ou 

plataforma, simplesmente por estar conectado à internet, vocês, 

professores, e os estudantes podem acessar o conteúdo por 

smartphone, tablet, desktop e notebook.  

 

d.  Dispositivos 

eletrônicos 
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e.  Atualização 

constante 

 

Por se tratar de material inteiramente digital e com acesso 

exclusivamente on-line, todo o conteúdo e as demais ferramentas do 

e-book são constantemente atualizadas por nós, autores. Não é 

necessário esperar uma nova edição para encontrar atualizações, já 

que são, frequentemente, inseridas e ainda há visualização em tempo 

real sem custo adicional. 

 

 

A seguir, veja a navegabilidade do microscópio virtual no tablet, no desktop e no notebook. 

O roteiro-guia é encontrado à esquerda da janela e a lâmina digitalizada em alta resolução, à 

direita. Para auxiliar os estudantes e vocês, professores, há termos destacados no roteiro-guia 

que possuem exemplos de localização. Ainda, é possível contar com a miniatura para orientação 

em grandes aumentos e barra de escala para orientação quanto ao tamanho das células e das 

estruturas. 
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3.  Sugestões de uso do e-book em sala de 

aula 
 

Como posso usar esse material de ensino para engajar meus alunos? 

 

a. Uso no ensino 

presencial em 

sala de aula 

invertida 

 

No modelo de sala de aula invertida, ou flipped classroom, os 

estudantes examinam as lâminas e o conteúdo do Histologia & 

Microscopia Virtual em casa, antes de ir para a aula. A fim de 

estimular mais o estudo, vocês, professores, poderão estabelecer um 

problema como motivação inicial, a depender do curso e dos objetivos 

de aprendizagem. Por exemplo:  

 

 Já notou que nossa pele descama? E que algumas glândulas do 

corpo produzem enzimas (proteínas) em meio aquoso e outras 

glândulas produzem um material mais viscoso (muco)?  

 

 É necessário isolamento elétrico entre os átrios e os 

ventrículos do coração para o correto bombeamento do sangue 

entre a sístole e a diástole. Que organização tecidual permite 

esse isolamento elétrico? 

 

 

Com essas perguntas, antes mesmo de começar o estudo, os 

estudantes não apenas assimilam o conteúdo, mas também levantam 

dúvidas e elaboram comentários sobre as questões formuladas. No 

período de aula, vocês, professores, podem projetar o conteúdo e 

fazer perguntas, além de debater com os estudantes os temas já 

analisados em casa, desse modo, não precisam dar a “aula clássica”.  

http://www.histologia.com.br/
http://www.histologia.com.br/
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a. Uso no 

ensino 

presencial em 

sala de aula 

invertida 

Assim, o que os estudantes fariam na sala de aula, isto é, o contato 

inicial com o conteúdo, fazem em casa. A sala de aula, por sua vez, 

fica destinada a atividades mais dinâmicas, sendo esperados: 

 o desenvolvimento de habilidades inovadoras, já que a aprendizagem 

pode ser mais envolvente, prática e significativa; 

 o protagonismo dos estudantes, já que será responsável pelo próprio 

aprendizado. Ao apreenderem previamente o tema proposto, os 

estudantes organizam-se melhor, controlam seu tempo e têm 

autonomia para seguir seu ritmo; 

 a otimização do tempo, já que, como os estudantes tiveram um contato 

prévio com o conteúdo antes da aula, há a possibilidade de se trabalhar 

o conteúdo com mais rapidez e profundidade. 

A possibilidade de acessar os conteúdos do Histologia & 

Microscopia Virtual quando, onde e quantas vezes os estudantes 

quiserem ajuda a melhorar o desempenho na disciplina e, até mesmo, 

a qualidade de vida deles, já que poderão escolher o momento mais 

conveniente a se preparar para as aulas, em vez de adentrar a aula 

sem saber o que será abordado. 

Alternativamente, pode-se dividir a aula, separando-se o primeiro 

momento à leitura e ao estudo dos conteúdos selecionados por 

vocês, professores, no e-book, a partir dos “Objetivos de 

aprendizagem” e dos problemas de aplicação (ou motivação) 

apresentados. No segundo momento, poderão ocorrer a discussão e 

o debate do conteúdo entre vocês, professores, e estudantes, a fim 

de retomar a problemática inicialmente apresentada. 

Mudar a metodologia de aulas — o que vem sendo feito há 

tempos — exige uma mudança não só dos professores, mas também 

dos estudantes, dos materiais de ensino e das próprias instituições. 

De qualquer forma, não existe uma fórmula exata para flippar aulas. 

Esse exemplo já foi utilizado por nós, autores, e conta com boa 

avaliação entre os estudantes nas aulas de Histologia. 

 

http://www.histologia.com.br/
http://www.histologia.com.br/
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A aula prática de Histologia varia bastante entre as 

instituições de ensino, podendo ocorrer em laboratórios de 

microscopia com microscópios ópticos, coleções de lâminas 

histológicas e sistema de vídeo-microscopia, ou em laboratórios 

de informática com computadores individuais ou coletivos, ou 

ainda, ocorrer simultaneamente em uma aula teórico-prática.  

Independentemente do local e do momento de uso, o e-book 

mostra-se uma ferramenta versátil. Cada estudante pode seguir os 

roteiros-guias indicados por vocês, professores, em cada aula, em 

seu microscópio, ou em seu computador, ou ainda na projeção da 

sala de aula — comparando e reconhecendo células, tecidos e 

estruturas. Recomendamos o uso do ensino colaborativo, capaz 

de promover aulas menos expositivas, mais produtivas e 

participativas, capazes de engajar os estudantes no conteúdo e na 

utilização mais eficaz do tempo e do conhecimento dos 

professores. 

 

b. Uso no ensino 

presencial em sala 

de aula prática 
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c. Uso no ensino 

remoto digital 

 

Em virtude dos diversos recursos disponíveis — microscópio 

virtual e textos, hiperlinks e referências bibliográficas —, o Histologia 

& Microscopia Virtual pode ser direcionado como uma das 

ferramentas para ensino remoto digital na aquisição de 

competências e habilidades, de acordo com o planejamento 

didático-pedagógico da disciplina. O e-book pode ser acessado por 

smartphone, tablet, desktop e notebook, bastando ter conexão à 

internet. 

Exemplo de roteiro com uso do microscópio virtual em sala de 

aula invertida no ensino remoto digital da disciplina de Histologia ao 

curso de medicina, durante a suspensão de atividades presenciais no 

1º semestre de 2020: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adicionalmente, o ensino híbrido, ou blended learning, é um tipo 

de metodologia ativa que combina atividades on-line e off-line e/ ou 

presenciais e a distância, no qual o e-book pode ser empregado. 

 

 

Entrem em contato conosco e compartilhem 

o modo como vêm usando o e-book em aula 

presencial ou remota digital!  

http://www.histologia.com.br/
http://www.histologia.com.br/
https://drive.google.com/file/d/1LhAI87hF9CLeJuEy2jYJwL4MjnKpHqHX/view?usp=sharing
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4. Contato com os autores 
 

Professores, nós estamos abertos ao contato, sempre! 

 

Na página inicial do Histologia & Microscopia Virtual, no canto superior direito, 

encontrem o ícone CONTATO. Cliquem e enviem sua mensagem diretamente a nós. Dúvidas, 

sugestões, relatos, trocas de experiências, críticas, inclusão de conteúdo, entre outros 

assuntos, são bem-vindos e nós responderemos diretamente a vocês! Trata-se de um canal 

de comunicação aberto entre nós, colegas de profissão. 

 

 

 

 

 

  

http://www.histologia.com.br/
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5. Contato com a editora The Life Press 
 

Professores, estejam em contato direto com a editora! 

 

Na página inicial do Histologia & Microscopia Virtual, no canto superior direito, 

encontrem o ícone CONTATO. Cliquem e enviem sua mensagem diretamente para a editora. A 

The Life Press está preparada para atender a sua necessidade, como professores de Histologia, 

e também da instituição onde atuam, em ter o Histologia & Microscopia Virtual à disposição 

de todos os estudantes, diretamente no smartphone, tablet, desktop e notebook. Sem download, 

sem instalação de aplicativo, fácil e instantâneo com acesso via internet.  

 

 

 

 

  

http://www.histologia.com.br/
http://www.histologia.com.br/
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6. Investimento — individual ou institucional —

de acesso ao e-book 
 

 

Compra individual: o leitor, mediante cadastro rápido de dados pessoais e subsequente 

escolha de login, de senha e da confirmação de pagamento via PagSeguro, obterá acesso ao e-

book. O prazo dessa confirmação depende da forma de pagamento escolhida. Para prazos, 

consultem a política do PagSeguro.  

 

 

 

 

 

  

https://faq.pagseguro.uol.com.br/duvida/qual-e-o-prazo-para-que-meu-pagamento-seja-compensado/130#rmcl
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Compra institucional: a instituição pode assegurar acesso aos estudantes, aos 

professores e aos demais membros, dentro e/ ou fora da instituição, a depender da escolha, bem 

como das condições técnicas para acesso à obra. É possível obter: 

 Licença de acesso ao e-book por VPN (Rede Virtual Privada): através de 

qualquer dispositivo (desktop, notebook, tablets ou smartphones) que tenha os 

requisitos mínimos e que esteja logado na VPN da Instituição de Ensino. 

 Licença de acesso ao e-book por IP (Protocolo de Internet): somente a um 

número limitado de computadores com IPs fixos, conectados à internet e 

que tenham os requisitos mínimos. 

 Licença de acesso ao e-book por meio de login e senha (número fixo de 

acessos simultâneos): através de qualquer dispositivo (desktop, notebook, tablets 

ou smartphones) conectado à internet e que tenha os requisitos mínimos. 

 

 

Contatem a editora The Life Press para saber mais informações 

sobre a flexibilidade dessas condições para a licença de acesso da 

instituição em que trabalha! 
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7. Testemunhos de estudantes e de 

professores sobre a obra 
 

E qual é a opinião dos leitores sobre o e-book? 

 

O Histologia & Microscopia Virtual foi publicado em 2016, pela editora CEDET, como 

“Biologia Tecidual: um Guia ao Microscópio”. De lá para cá, a obra foi atualizada e nós, autores, 

aceitamos os novos desafios propostos pela editora The Life Press. Os testemunhos abaixo 

referem-se aos leitores da obra inicial. 

 

Prof. Dr. Gustavo 

Ferreira Simões, 

professor doutor na 

Faculdade Municipal 

Professor Franco Montoro 

e professor doutor 

assistente no 

Departamento de 

Morfologia na Faculdade 

de Medicina da Santa Casa 

de São Paulo. 

Recomendo aos meus alunos o uso do e-book, o qual está 

organizado em capítulos com textos objetivos, estimuladores do raciocínio 

lógico e ricamente ilustrado com imagens de células, tecidos e órgãos, 

obtidas em microscópio de luz, tendo em vista a importância da 

informação visual nesse campo do conhecimento.  O livro ainda apresenta 

interatividade virtual para o leitor, através do microscópio virtual, que 

possibilita observar, detalhadamente, estruturas específicas dos tecidos 

motivando muito a aprendizagem. Certamente, este livro contribui muito 

para qualificar o ensino de Histologia. 

O uso do e-book foi essencial para mim, principalmente pela 

disponibilização de lâminas digitalizadas, sendo que essas lâminas são 

acompanhadas de uma descrição minuciosa para cada aumento e 

apontes para estruturas citadas no texto, facilitando muito a 

compreensão da lâmina e do próprio conteúdo estudado na disciplina. 

Ingrid Carlina da Silva 

Cardoso, aluna do 3º ano do 

curso de Medicina da 

Universidade Estadual de 

Campinas (Unicamp) e 

monitora da disciplina de 

Histologia à Medicina em 

2019. 

http://www.histologia.com.br/
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Profa Dra. Suzana 

Guimarães Moraes, 

professora adjunta do 

Departamento de 

Morfologia e Patologia 

Básica na Faculdade de 

Medicina de Jundiaí. 

Desde 2017, utilizamos os recursos do e-book, tanto em aulas 

presenciais quanto em aulas virtuais, em grupos ou individualmente. A 

qualidade das lâminas histológicas, das imagens e da estratégia de 

navegação permite uma vivência muito próxima ao uso real de um 

microscópio óptico. Os textos que acompanham as imagens apresentam 

rigor científico e favorecem, ainda, o uso do material de forma autônoma, 

permitindo que o aluno reveja os conteúdos, respeitando assim sua 

velocidade de aprendizagem. Sem dúvida, trata-se de uma ferramenta 

que contribui imensamente para aulas mais dinâmicas e interativas. 

 

O e-book é, sem dúvida, um guia indispensável ao microscópio. 

Não temo em afirmar que é um passo para revolucionar o estudo de 

Histologia. 

Lucas Caetano Filippo, 

aluno do 2º ano do curso de 

Medicina da Universidade 

Estadual de Campinas 

(Unicamp) e monitor da 

disciplina de Histologia à 

Medicina em 2020. 

Prof. Dr. Henrique 

Marques-Souza, 

professor doutor do 

Departamento de 

Bioquímica e Biologia 

Tecidual da Universidade 

Estadual de Campinas 

(Unicamp). 

 

O e-book é um material excelente para o estudo da biologia dos 

tecidos. Para os alunos, a ferramenta de busca de células, tecidos e 

estruturas, ao clicar na menção desses no texto destacado, permite um 

estudo que se aproxima muito da análise no microscópio com a 

supervisão do professor ou de monitores. Fico sempre impressionado com 

a alta qualidade dos preparados e colorações. Destaco uma vantagem 

muito grande do e-book durante o período de pandemia, que me permitiu 

continuar transmitindo conhecimento aos meus alunos com qualidade 

muito parecida às aulas presenciais. 
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O e-book veio como uma forma de microscópio portátil, 

ultrapassando as barreiras das imagens estáticas de um livro e nos 

levando a um novo patamar de estudo, mesmo que no conforto da 

nossa casa. O e-book foi a ferramenta que me guiou em cada lâmina, 

como um professor faria, ensinando o passo a passo ideal e tirando 

cada dúvida das mais simples até as mais elaboradas. 

Isabella Augusti, aluna do 

2º ano do curso de Medicina 

da Universidade Estadual de 

Campinas (Unicamp) e 

monitora da disciplina de 

Histologia à Medicina em 

2020. 

Yasmin Soares Lázaro 

Pereira, aluna do 4º ano 

do curso de Medicina da 

Universidade Estadual de 

Campinas (Unicamp) e 

monitora da disciplina de 

Histologia à Medicina em 

2018. 

O e-book foi uma peça essencial para meus estudos e para a 

compreensão da microscopia. Para alunos que nunca tiveram contato 

com a Histologia, esse material possui uma didática fantástica, muito 

dificilmente encontrada em outros materiais e livros comuns, pois 

possibilita a visualização da lâmina dinamicamente: com diferentes 

aumentos e apontes direcionados. Esse material é, para mim, uma base 

teórica, um guia para a prática ao microscópio e um instrumento para 

desenvolver a visão necessária à Histologia básica. 

O e-book proporcionou um estudo muito mais avançado e 

completo da Histologia. A orientação microscópica permite o melhor 

entendimento das estruturas na prática, além de estabelecer 

correlações entre os assuntos, e, com isso, possibilitar a observação 

da mesma lâmina por diferentes perspectivas. 

Sarah Luiza Dariva, aluna 

do 2º ano do curso de 

Medicina da Universidade 

Estadual de Campinas 

(Unicamp) e monitora da 

disciplina de Histologia à 

Medicina em 2020. 

Alice Morellato 

Haddad, aluna do 2º ano 

do curso de Medicina da 

Universidade Estadual de 

Campinas (Unicamp) e 

monitora da disciplina de 

Histologia à Medicina em 

2020. 

O e-book foi essencial para o meu estudo e aprendizado em 

Histologia — é um material que consegue ser ao mesmo tempo completo, 

didático, interativo, intuitivo e de fácil entendimento. A experiência com as 

lâminas virtuais, em particular, é visualmente incrível e extremamente 

motivadora para o estudo. 
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No meu 1º ano do curso, tive contato com o e-book, material 

complementar bastante útil na compreensão do conteúdo desde a 

utilização conjunta, o estudo prático no laboratório — como um guia 

prático personalizado ao aluno — até a fixação das informações, 

visuais ou não, fora do ambiente de estudo. Sem dúvida, a riqueza de 

detalhes passíveis de exploração nas lâminas, proporcionando ao 

aluno identificar diferentes relações morfofuncionais sob variadas 

condições (de coloração, de aumento), ampliaram o espectro de 

conhecimento histológico. 

 

Sarah de Lima Saraiva 

Leão, aluna do 2º ano do 

curso de Medicina da 

Universidade Estadual de 

Campinas (Unicamp) e 

monitora da disciplina de 

Histologia à Medicina em 2020. 

Anna Victoria dos 

Reis, aluna do 2º ano do 

curso de Medicina da 

Universidade Estadual de 

Campinas (Unicamp) e 

monitora da disciplina de 

Histologia à Medicina em 

2020. 

 

O e-book foi (e ainda é para mim) uma das melhores e mais 

abrangentes formas de consulta em Histologia. Além de o livro-texto 

apresentar um conteúdo bastante completo, temos, como o maior 

destaque, as próprias lâminas histológicas, que nos permitem estudar 

com um maior detalhamento do que seria possível com apenas as 

imagens de atlas em nossas mãos. 

 

 

O e-book foi fundamental para o desenvolvimento da 

aprendizagem e melhor compreensão do conteúdo. Ele contém uma 

breve apresentação da matéria e um conjunto diverso de lâminas 

histológicas, através das quais se pode explorar e entender as relações 

morfofuncionais e as características do preparado histológico 

estudado. Dessa forma, foi uma ferramenta complementar à prática do 

laboratório e de grande utilidade para a formação acadêmica. 

Monizze Victória Rocha 

Sentalin, aluna do 2º ano do 

curso de Medicina da 

Universidade Estadual de 

Campinas (Unicamp) e 

monitora da disciplina de 

Histologia à Medicina em 

2020. 
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Prof. Dr. Mario 

Henrique Bengtson, 

professor doutor do 

Departamento de 

Bioquímica e Biologia 

Tecidual da 

Universidade Estadual 

de Campinas (Unicamp). 

 

O e-book é um material fenomenal! Ele dá uma autonomia aos alunos 

que eu nunca havia testemunhado, seja para estudar na frente do 

microscópio, seja para estudar em casa.  É como ter um microscópio e um 

professor de Histologia ao seu lado durante os estudos. O 

reconhecimento e a identificação de células e tecidos, frequentemente os 

aspectos mais difíceis da Histologia, tornam-se fáceis e intuitivos. 
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8. Literatura sobre o uso de microscopia virtual 
 

Neste tópico, reúnem-se estudos sobre validação e experiências sobre a microscopia virtual. 

 

[Acesso] 

 

[Acesso] 

 

[Acesso] 

   

 

[Acesso] 

 

[Acesso] 

 

[Acesso] 

https://faseb.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1096/fj.13-0201ufm
https://anatomypubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/ase.1425
https://bmcmededuc.biomedcentral.com/articles/10.1186/1472-6920-11-4
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20971623/
https://www.mededpublish.org/manuscripts/1151
https://anatomypubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/ase.1353
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9. Acesso gratuito a um capítulo 
 

Posso experimentar, gratuitamente, o material antes de adquiri-lo? 

 

Na página inicial do Histologia & Microscopia Virtual, no canto superior direito, 

encontrem o ícone AMOSTRA. Cliquem, acessem gratuitamente o Capítulo 4 – Tecido 

Muscular e avaliem o seu conteúdo e a sua navegabilidade. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.histologia.com.br/

