
MICROSCÓPIO BINOCULAR COM CABEÇOTE DE ENSINO PARA 5 
OBSERVADORES 

 
 
APRESENTAÇÃO 
 
O Microscópio biológico binocular marca Nikon com cabeçote de ensino para 5 
observadores está localizado no Laboratório de Anatomia Patológica do Instituto do 
Coração, sub-solo do Bloco 1. Além da microscopia óptica de campo claro existe o 
recurso da luz polarizada.  
 
 
 

 
 
 
 
A QUEM SE DESTINA 
 
Pesquisadores e/ou alunos do Instituto do Coração, da Faculdade de Medicina e do 
Hospital das Clínicas da FMUSP,  bem como para outras entidades de ensino e 
pesquisa. É apropriado para demonstração de cortes histológicos por um professor/tutor 
e para discussão concomitante de achados histológicos por até 5 observadores.  
 
 
 
EQUIPAMENTO E PROJETO 

O microscópio Nikon modelo E80i binocular assim como seus acessórios e 5 cabeças de 
observação foram adquiridos com apoio da FAPESP – processo n. 04/08825-0  para 
aquisição de equipamentos multiusuários (EMU). 

 
 



 
RESPONSÁVEL PELO PROJETO 
 
Profa. Dra. Vera Demarchi Aiello                                                                                
Email: anpvera@incor.usp.br  

 

AGENDAMENTO DE HORÁRIO,  DEMONSTRAÇÃO E TREINAMENTO 

O agendamento deverá ser feito por e-mail ou telefone com: 

Biólogo Márcio José Figueira Chaves                                                                                        
Email’s: marcio.chaves@incor.usp.br ou mchavesbiologo@gmail.com 

Telefones: 2661-5252 ou 2661-5268. 

 

REGRAS DE UTILIZAÇÃO  E VALORES DE CUSTO 
 
O equipamento ficará disponível para uso no horário comercial, de segunda a sexta-
feira.  

No caso de pesquisadores do complexo HCFMUSP com projetos de pesquisa aprovados 
pela CAPPesq (Comissão de Ética para Análise de Projetos de Pesquisa) não há custo.  
O pesquisador responsável deverá informar o número de registro do projeto. 

Para usuários externos haverá custo de utilização por hora. Informações poderão ser 
obtidas na ocasião do agendamento.  

Em todas as situações, o pesquisador que agendar o horário será o responsável pelo bom 
uso do equipamento conforme instruções durante o treinamento. 

 

LOCALIZAÇÃO 
  
Laboratório de Anatomia Patológica do Instituto do Coração - INCOR, HC/FMUSP, Bloco 
I, SUB-SOLO 
Av. Dr Enéas Carvalho Aguiar, 44 
São Paulo- SP 
CEP-05403-000 
Tels: +55 11 2661-5252 / +55 11 2661-5268 

 

 
 


