
Experimentando
ciência



LABORATÓRIO 
DE PATOLOGIA 
MOLECULAR

Extração 
de DNA da Banana



































O que tem DNA



Para que serve o DNA



Para que serve o DNA?
• Identificação de pessoas
• Pesquisa de tratamento de 

doenças
• Diagnóstico de doenças
• Desenvolvimento de alimentos 

mais nutritivos
• Desenvolvimento de animais 

transgênicos para estudos de 
doenças
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Laboratório de imagem 3D





Radiografias 
Panorâmicas



Telerradiografias



Tomografia Computadorizada



Formato 
DICOMAplicação do 

Software 
adequado

Obtenção de Imagens Virtuais
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Notas de apresentação
Todas as imagens originais serão enviadas eletronicamente em formato DICOM (Digital Imaging Comunication in Medicine) para o console do aparelho onde as imagens serão armazenadas em mídia removível (CD-ROM) e posteriormente avaliadas em estações de trabalho independentes localizadas no Laboratório de Imagem em Terceira Dimensão (LABI-3D) da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo (www.fo.usp.br/labi3d.).
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Coronal



Sagital



Identificação de estruturas da face:
• Olho (cavidade orbitária);
• Nariz (fossa nasal);
• Osso da coluna (vértebra);
• Dentes



Imagem hipodensa

X

Imagem hiperdensa
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Laboratório Citologia
Citologia Esfoliativa em Mucosa Oral
1. montagem da bancada
2. raspagem da bochecha
3. segurar lâmina pela parte fosca (foto)
4. passagem da espatula em lâmina (vídeo)
5. colocar lâmina no pote (vídeo)
6. máquina de coloração de lâminas
7. segurando lâmina colorida
8. observação da lâmina no microscópio



Montagem da bancada



Raspagem da bochecha



Segurar lâmina pela parte fosca



Passagem da espátula na lâmina






Colocar lâmina no pote






Máquina de coloração de lâminas



Lâmina colorida



Observação da lâmina no microscópio
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Laboratório Antropologia Forense 



Laboratório Antropologia Forense 



Laboratório Antropologia Forense 
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Laboratório Antropologia Forense 
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Laboratório Antropologia Forense 



















Laboratório Antropologia Forense 
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Laboratório Antropologia Forense 
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www.facebook.com/experimentando.ciencia



https://www.youtube.com/channel/UCzXxqjoatMgPy4oljg9OA6A



A cada escola que recebemos compartilhamos um pouco do que temos e um
pouco do que sabemos. E de “experimentando” em “experimentando” vamos
aprendendo que ciência também se faz compartilhando a experiência.
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