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1.  Introdução 

É recomendada a observância às orientações de coleta, acondicionamento, preservação e transporte das amostras, 

independentes do tipo de exame, desde a sua obtenção até o seu encaminhamento ao DBC Patologia Diagnóstica, pois 

desta forma será possível a formulação de diagnósticos que beneficiem tanto o paciente quanto o médico solicitante. 

Problemas em alguma das etapas poderão resultar na inadequação do material para análise, além de eventuais 

prejuízos na realização de exames complementares. 

 

 

2. Objetivo 

Este Manual tem como finalidade padronizar e informar sobre as normas do laboratório para a correta coleta, 

acondicionamento e envio das amostras biológicas, respeitando certos procedimentos pré-estabelecidos, para que o diag-

nóstico final possa ser realizado com precisão. 

 

 

3.  Abrangência 

Este procedimento aplica-se aos hospitais, clínicas e consultórios que efetuam a coleta de materiais para exames 

anatomopatológicos e citopatológicos com destino ao DBC Patologia Diagnóstica, assim como ao seu setor logístico. 

Qualquer evento não conforme a este manual, caso não resulte de sua rejeição, será registrado como não conformidade, 

podendo constar nos respectivos laudos. 

 

 

4.  Descrição 

 

4.1 Documentos 

 

4.1.1 Requisição de exames 

A requisição de exames, também chamada de solicitação de exames, deve conter itens mínimos capazes de garan-

tir a identificação única e inequívoca do paciente e de seu vínculo com os espécimes recebidos. O preenchimento 

da requisição deve ser o mais completo possível. O modelo padronizado pelo DBC Patologia Diagnóstica pode 

ser consultado nos “Anexos” deste manual. 

Seguem listadas as informações mínimas que devem estar contidas na requisição do exame citológico ou anato-

mopatológico: 
a) Nome do paciente; 

b) Data de nascimento; 

c) Gênero; 

d) Filiação; 

e) Número de identificação/de atendimento/ do prontuário (conforme exigência de cada procedência); 

f) Tipo de exame; 

g) Identificação do material a examinar/Informações dos espécimes; 

h) Informações clínicas/História clínica/Hipótese diagnóstica; 

i) Data da coleta; 

j) Hora da coleta (início da fixação); 

k) Nome e número do registro profissional do médico requisitante; 

l) Carimbo e assinatura do médico solicitante; 
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m) Número e especificação de frascos/lâminas; 

n) Número do cartão do convênio; 

o) Guia de autorização do convênio com carimbo e assinatura do médico. 

 

Em casos especiais de pequenas biópsias, em que seja absolutamente necessário que o diagnóstico seja liberado 

em menor tempo (paciente em estado critico aguardando conduta, em UTI), a requisição deverá conter a palavra 

“URGENTE”. Após o material dar entrada no laboratório, poderá ter o diagnóstico liberado em 24 horas. 

 

 

4.1.2 Termo de consentimento livre e esclarecido para transporte da amostra 

O termo de consentimento livre e esclarecido está presente na própria requisição de exames. 

Quando for utilizado outro tipo de requisição, sugere-se o modelo que consta em “Anexos” deste manual. 

 

 

4.1.3 Etiquetas 

Todas as etiquetas de identificação fornecidas pelo DBC Patologia Diagnóstica contêm as seguintes informações. 

a) Nome do paciente; 

b) Data de nascimento; 

c) Filiação; 

d) Material; 

e) Médico solicitante; 

f) Tipo de fixador; 

g) Lote do fixador; 

h) Validade do fixador. 

 

 

4.2 Coleta, acondicionamento, identificação e fixação das amostras 

 

4.2.1 Citopatológico cervicovaginal convencional 

Material: amostras citológicas de colo de útero, ectocervical e endocervical. 

Volume mínimo: uma lâmina. 

Meio de coleta: lâmina histológica. 

Critérios de rejeição: 

- lâmina danificada ou quebrada; 

  - lâmina sem identificação (iniciais do nome da paciente); 

  - lâmina contaminada por fungos ou outros; 

- falta de documento. 

Documentos que acompanham: requisição médica e termo de consentimento livre e esclarecido. 

Estabilidade da amostra: até trinta (30) dias. 

Transporte: em temperatura ambiente. 

Acondicionamento, embalagem e fixação: 

Após a coleta, realizada com a espátula de Ayre e com a escova endocervical, feita a distensão em lâmina 

previamente identificada com as iniciais do nome da paciente e data de nascimento, fazer a fixação imediata con-

forme abaixo: 
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1 - segure a lâmina histológica na sua parte fosca; 

2 - pegue o frasco do fixador citológico de revestimento na posição vertical; 

3 - borrife o fixador três vezes a aproximadamente 10 (dez) cm da lâmina; 

4 - armazene a lâmina histológica no porta-lâminas; 

5 - identifique o porta-lâmina com a etiqueta padrão do DBC Patologia Diagnóstica. 

 
Figura 1: acondicionamento, identificação e fixação de exames citopatológicos cervicovaginais convencionais. 

  

4.2.2 Citopatológico de líquidos e de raspados cutâneos 

Material: diversos (urina, escarro, esfregaço em lâmina; líquidos ascético, pleural, pericárdico e sinovial; lavados; 

descarga mamilar; líquor; aspirados; escovados). 

Volume mínimo: uma lâmina de esfregaço ou 5 (cinco) mL de líquido. 

Método: microscopia óptica. 

Meio de coleta: lâmina histológica ou frasco. 

Critérios de rejeição: 

- lâmina ou frasco danificados; 

- lâmina ou frasco sem identificação; 

- lâmina contaminada por fungos ou outros; 

- falta de documentos; 

- divergência entre material descrito na requisição e o recebido na unidade. 

Documentos que acompanham: requisição médica e termo de consentimento livre e esclarecido. 

Estabilidade da amostra: até trinta (30) dias. 

Transporte: em temperatura ambiente. 

Amostra compartilhada: para amostras compartilhadas com laboratórios de análises clínicas, realize o fraciona-

mento da amostra e as envie separadamente.  

Acondicionamento, embalagem e fixação: dependem do tipo de material (abaixo). 

  

4.2.2.1 Esfregaço em lâminas 

 1 - identifique a lâmina, na parte fosca, com o nome, a data de nascimento do paciente e a topografia; 

 2 - realize o esfregaço do material; 

3 - armazene a lâmina histológica no porta-lâminas contendo álcool 95% (pode-se utilizar até 50%); 

4 - vede adequadamente o frasco, passando uma fita adesiva; 

5 - identifique o porta-lâmina com a etiqueta padrão do DBC Patologia Diagnóstica; 

6 - coloque o frasco dentro de um pequeno saco para evitar vazamentos. 
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Figura 2: acondicionamento, identificação e fixação de exames citopatológicos (esfregaços em lâminas). 

 

 4.2.2.2 Líquidos 

 1 - transfira o conteúdo líquido para um frasco adequado, estéril, sem conteúdo e com tampa de rosca; 

2 - utilize para fixação o álcool 70% na proporção de 2:1 (duas partes de álcool 70% para uma parte de lí-

quido); 

3 - vede adequadamente o frasco, passando uma fita adesiva; 

4 - identifique o frasco com a etiqueta padrão do DBC Patologia Diagnóstica; 

5 - coloque o frasco dentro de um pequeno saco para evitar vazamentos. 

 
Figura 3: acondicionamento, identificação e fixação de exames citopatológicos (líquidos). 

 

 

4.2.3 Citopatológicos de punção aspirativa por agulha fina (PAAF) 

Material: aspirado celular. 

Volume mínimo: uma lâmina de esfregaço ou 5 (cinco) mL de líquido. 

Método: microscopia óptica. 

Meio de coleta: lâmina histológica ou frasco. 

Critérios de rejeição: 

- lâmina ou frasco danificados; 

- lâmina ou frasco sem identificação; 

- lâmina contaminada por fungos ou outros; 

- falta de documentos; 

- divergência entre material descrito na requisição e o recebido na unidade. 

Documentos que acompanham: requisição médica e termo de consentimento livre e esclarecido. 

Estabilidade da amostra: até trinta (30) dias. 

Transporte: em temperatura ambiente. 

Acondicionamento, embalagem e fixação: dependem do tipo de material (abaixo). 

 

4.2.3.1 PAAF fixada com fixador citológico 

1 - identifique as lâminas, na parte fosca, com o nome, a data de nascimento do paciente e a topografia; 
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 2 - realize o esfregaço do material; 

3 - pegue o frasco do fixador citológico de revestimento na posição vertical; 

4 - borrife o fixador três vezes a aproximadamente 10 (dez) cm da lâmina; 

5 - armazene a lâmina histológica no porta-lâminas; 

6 - identifique o porta-lâmina com a etiqueta padrão do DBC Patologia Diagnóstica. 

 
Figura 4: acondicionamento, identificação e fixação de PAAF com fixador citológico. 

 

4.2.3.2 PAAF fixada em álcool 

 1 - identifique as lâminas, na parte fosca, com o nome, a data de nascimento do paciente e a topografia; 

 2 - realize o esfregaço do material; 

3 - armazene a lâmina histológica no porta-lâminas contendo álcool 95% (pode-se utilizar até 50%); 

4 - vede adequadamente o frasco, passando uma fita adesiva; 

5 - identifique o porta-lâmina com a etiqueta padrão do DBC Patologia Diagnóstica; 

6 - coloque o frasco dentro de um pequeno saco para evitar vazamentos. 

 
Figura 5: acondicionamento, identificação e fixação de PAAF com álcool. 

 

 

4.2.4 Anatomopatológicos 

Material: biópsias ou espécimes cirúrgicos. 

Volume mínimo: um fragmento com pelo menos 0,2 x 0,1 x 0,1 cm. 

Método: microscopia óptica e colorações especiais quando pertinentes. 

Meio de coleta: frascos. 

Critérios de rejeição: 
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- amostras com fixação inadequada, insuficiente ou com meio impróprio; 

- divergência entre o material descrito na requisição e o do frasco; 

- divergência entre o material descrito na requisição e o identificado na macroscopia;  

- falta de documentos. 

Documentos que acompanham: requisição médica e termo de consentimento livre e esclarecido. 

Estabilidade da amostra: indeterminada, após fixação adequada. 

Transporte: em temperatura ambiente. 

Acondicionamento, embalagem e fixação: variam de acordo com o tipo de material coletado (abaixo), porém o 

uso de frascos de vidro e os frascos de boca estreita também devem ser evitados, sendo preferencialmente utili-

zados os fornecidos pelo DBC Patologia Diagnóstica. 

 

  4.2.4.1 Biópsias em geral 

1 - acondicione o fragmento em um dos frascos fornecidos pelo DBC Patologia Diagnóstica; 

2 - atente para a proporção mínima de 9:1 (nove partes de formalina para uma parte de material); 

3 - vede adequadamente o frasco; 

4 - identifique o frasco com a etiqueta padrão do DBC Patologia Diagnóstica; 

5 - coloque o frasco dentro de um pequeno saco para evitar vazamentos. 

 

 
Figura 6: acondicionamento, identificação e fixação de biópsias. 

 

Situações especiais: 

- alopecia: coletar dois punchs da área lesional para cortes transversal e longitudinal ou amostra da lesão 

e da área normal conforme a hipótese diagnóstica; 

- lesões vesicobolhosas: coletar a transição entre pele normal e a lesão; 

- osso: coletado de forma geral, porém recomenda-se o acompanhamento do laudo ou o filme do exame 

de imagem se suspeita de lesão expansiva; devido à descalcificação, o tempo de processamento histológi-

co é maior e dependente do tamanho do espécime; 

- unha: acondicionar em frasco sem fixador; 

 

4.2.4.2 Biópsias de medula óssea e de testículo (infertilidade) 

1 - atente para que o fixador seja Bouin (solicite o fixador específico ao DBC Patologia Diagnóstica); 

2 - acondicione o fragmento nos frascos específico; 

3 - atente para a proporção mínima de 9:1 (nove partes de Bouin para uma parte de material); 

4 - vede adequadamente o frasco; 

5 - identifique o frasco com a etiqueta padrão do DBC Patologia Diagnóstica; 

6 - coloque o frasco dentro de um pequeno saco para evitar vazamentos; 
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7 - o período de fixação ideal em Bouin é de 3 (três) horas e após o fragmento deve ser imerso em forma-

lina. 

 

4.2.4.3 Espécimes cirúrgicos médios e grandes 

1 - acondicione o fragmento em um dos frascos fornecidos pelo DBC Patologia Diagnóstica; 

2 - atente para a proporção mínima de 9:1 (nove partes de formalina para uma parte de material); 

3 - vede adequadamente o frasco; 

4 - identifique o frasco com a etiqueta padrão do DBC Patologia Diagnóstica; 

5 - coloque o frasco, se possível, dentro de um saco para evitar vazamentos. 

 
Figura 7: acondicionamento, identificação e fixação de espécimes cirúrgicos médios e grandes. 

 

 

4.2.4.4 Necropsia de feto 

Fetos e produtos de aborto podem ser enviados desde que atendam os limites abaixo: 

Peso máximo: menos de 500 (quinhentos) gramas. 

Idade gestacional: menos de 20 (vinte) semanas. 

Tamanho: menos de 25 (vinte e quatro) centímetros. 

 

Ultrapassando qualquer um dos limites acima, os médicos que prestaram assistência à mãe ficam obriga-

dos a fornecer a Declaração de Óbito e encaminhar o corpo para o sepultamento. Havendo evidências de 

violência o feto deve ser enviado ao Instituto Médico Legal - IGP-RS (Resolução CFM nº 1.779 de 11 de 

novembro de 2005). 

 

 

4.2.4.5 Amputações oncológicas e não oncológicas 

  1 - acondicione o produto de amputação no interior de um saco plástico de risco biológico; 

  2 - preencha com formalina até que a peça fique minimamente coberta pelo fixador; 

  3 - coloque o saco dentro de outros dois sacos plásticos de risco biológico; 

4 - vede adequadamente o último saco plástico; 

5 - identifique o saco plástico externo com a etiqueta padrão do DBC Patologia Diagnóstica. 

 

  

 4.2.5 Exame peroperatório diagnósticos em Patologia (“congelação”) 

 Aplicação: hipóteses diagnósticas cujo resultado durante a cirurgia possa modificar o procedimento cirúrgico. 
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Solicitação: o médico solicitante deve realizar o contato com o respectivo bloco cirúrgico com a antecedência de 5 

(cinco) dias úteis; as datas e horários de disponibilidade devem ser consultados previamente para evitar transtor-

nos. 

Confirmação: o bloco cirúrgico deverá confirmar com o DBC Patologia Diagnóstica (contatos de Santa Cruz do 

Sul - RS) com uma antecedência de 3 (três) dias, informando o nome do paciente, a data de nascimento, o tipo de 

procedimento cirúrgico, o dia e o horário do agendamento, o convênio e o médico solicitante; exames não con-

firmados antecipadamente poderão não ser realizados. 

Registro do exame: será registrado como evolução no prontuário hospitalar do paciente e também estará presen-

te no respectivo laudo. 

Exame anatomopatológico: o material também deve ser submetido ao exame anatomopatológico geral, sendo ne-

cessário providenciar requisição de exames onde conste a realização do exame transoperatório nas informações 

clínicas, além de seguir os procedimentos específicos deste. 

Valor: este exame tem valor complementar independente ao do exame anatomopatológico quando não cobertos 

por convênios aceitos pelo DBC Patologia Diagnóstica ou quando em caráter particular. 

 

 

4.2.6 Imuno-histoquímica 

Aplicação: aplica-se aos exames abaixo: 

- exames imuno-histoquímicos gerais; 

- pesquisa de PD-L1; 

- instabilidade de microssatélites de tumores de cólon (MLH1, MSH2, MSH6 e PMS2). 

Material: tecido fixado em formalina e impregnado em parafina (blocos de parafina). 

Volume mínimo: fragmento emblocado ou não com pelo menos 0,2 x 0,1 x 0,1 cm. 

Método: imuno-histoquímica. 

Meio de coleta: bloco de parafina ou frasco com formalina 10%. 

Critérios de rejeição: 

- amostras com fixação inadequada, insuficiente ou com meio impróprio; 

- divergência entre o material descrito na requisição e o do frasco; 

- divergência entre o material descrito na requisição e o bloco de parafina;  

- falta de documentos. 

Documentos que acompanham: requisição médica, termo de consentimento livre e esclarecido e laudo anatomo-

patológico (se exame realizado em outro serviço). 

Estabilidade da amostra: indeterminada, após fixação adequada. 

Transporte: em temperatura ambiente. 

Acondicionamento, embalagem e fixação: é importante assegurar que as amostras tenham sido adequadamente 

fixadas antes de emblocadas e que o tempo de fixação não seja superior a três dias (72 horas) após a sua coleta, 

pois estes itens podem influenciar diretamente as reações. 

* este tipo de exame é terceirizado para laboratório de apoio em Patologia. 

 

 

4.2.7 Hibridização in situ e hibridização in situ fluorescente (FISH) 

Aplicação: aplica-se aos exames abaixo: 

 - hibridização in situ para HPV (alto e baixo risco) e para EBV; 

- amplificação de MDM2, MET e de NMYC; 



 
 

 DBC Patologia Diagnóstica PACQ-SBC 

PGR  

10.000  Cachoeira do Sul - RS 

Centro Clínico do HCB 

Rua Tiradentes, 855, salas 106/107 

Fone: (51) 3724-0209 

 Santa Cruz do Sul - RS 

Unidade Ambulatorial do HSC 

Rua Marechal Deodoro, 861, sala 2 

Fone: (51) 3902-6662 e (51) 99646-0876 
Página: 

9 de 14 

Manual de coleta, acondicionamento, preservação e transporte das amostras 

Versão Elaborador Data da revisão Revisor Entrada em vigor Validade Aprovador 

1.0 
Julio Cézar Silveira 

Gerente 
20/02/2022 

Juliana Silveira 
Sócia-proprietária 

01/03/2022 01/03/2024 
Dennis Baroni Cruz  

Médico Patologista 

 

www.dbcpatologia.com.br 

- análise de SISH; 

- codeleção 1p/19q; 

- pesquisa de HER2/NEU; 

- rearranjo RET; 

- translocação ALK/EML4, BCL-2, BCL-6, CMYC, EWS, FUS, MALT, ROS1, SYT e TFE3. 

Material: tecido fixado em formalina e impregnado em parafina (blocos de parafina). 

Volume mínimo: fragmento emblocado ou não com pelo menos 0,2 x 0,1 x 0,1 cm. 

Método: hibridização in situ e hibridização in situ fluorescente (FISH). 

Meio de coleta: bloco de parafina ou frasco com formalina 10%. 

Critérios de rejeição: 

- amostras com fixação inadequada, insuficiente ou com meio impróprio; 

- divergência entre o material descrito na requisição e o do frasco; 

- divergência entre o material descrito na requisição e o bloco de parafina;  

- falta de documentos. 

Documentos que acompanham: requisição médica, termo de consentimento livre e esclarecido e laudo anatomo-

patológico (se exame realizado em outro serviço). 

Estabilidade da amostra: indeterminada, após fixação adequada. 

Transporte: em temperatura ambiente. 

Acondicionamento, embalagem e fixação: é importante assegurar que as amostras tenham sido adequadamente 

fixadas antes de emblocadas e que o tempo de fixação não seja superior a três dias (72 horas) após a sua coleta, 

pois estes itens podem influenciar diretamente as reações. 

* este tipo de exame é terceirizado para laboratório de apoio em Patologia. 

 

  

4.2.8 Reação de cadeia polimerase (PCR) e sequenciamento 

Aplicação: aplicam-se aos exames abaixo: 

- BRAF, pesquisa de mutação, por PCR; 

- KRAS, pesquisa de mutação, por PCR; 

- NRAS, pesquisa de mutação, por PCR. 

Material: tecido fixado em formalina e impregnado em parafina (blocos de parafina). 

Volume mínimo: fragmento emblocado ou não com pelo menos 0,2 x 0,1 x 0,1 cm. 

Método: reação de cadeia polimerase (PCR) e sequenciamento. 

Meio de coleta: bloco de parafina ou frasco com formalina 10%. 

Critérios de rejeição: 

- amostras com fixação inadequada, insuficiente ou com meio impróprio; 

- divergência entre o material descrito na requisição e o do frasco; 

- divergência entre o material descrito na requisição e o bloco de parafina;  

- falta de documentos. 

Documentos que acompanham: requisição médica, termo de consentimento livre e esclarecido e laudo anatomo-

patológico (se exame realizado em outro serviço). 

Estabilidade da amostra: indeterminada, após fixação adequada. 

Transporte: em temperatura ambiente. 
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Acondicionamento, embalagem e fixação: é importante assegurar que as amostras tenham sido adequadamente 

fixadas antes de emblocadas e que o tempo de fixação não seja superior a três dias (72 horas) após a sua coleta, 

pois estes itens podem influenciar diretamente as reações. 

* este tipo de exame é terceirizado para laboratório de apoio em Patologia. 

 

 

4.2.9 Revisão de lâminas ou de casos 

Material: lâminas, blocos de parafina e laudos originais do serviço externo. 

Volume mínimo: material emblocado com pelo menos 0,2 x 0,1 x 0,1 cm. 

Método: microscopia óptica. 

Meio de coleta: não se aplica 

Critérios de rejeição: 

- material danificado (lâminas quebradas ou blocos de parafina não íntegros); 

- material não identificado; 

- divergência entre os materiais e o laudo original do serviço externo; 

- falta de documentos. 

Documentos que acompanham: requisição médica, termo de consentimento livre e esclarecido e laudo anatomo-

patológico realizado em outro serviço. 

Estabilidade da amostra: indeterminada. 

Transporte: em temperatura ambiente. 

Acondicionamento, embalagem e fixação: acondicionar o material de forma a evitar a quebra da lâmina e do 

bloco de parafina; proteger contra temperaturas acima de 50°C. 

 

 

5. Glossário 

AMOSTRA: material coletado do paciente com intuito de análise, para emissão de laudo. 

BIÓPSIA: pequenos fragmentos representativos de um órgão, lesão ou região anatômica. 

BLOCO DE PARAFINA: bloco de parafina que contém amostra biológica após processamento histológico. 

CITOLOGIA: amostra de órgão ou lesão com intuito de melhor análise morfológica. 

CLIVAGEM: ato de seleção e corte das amostras macroscópicas que serão encaminhadas para processamento histológico. 

COLORAÇÃO DE ROTINA: coloração empregada para melhor análise do material rotineiro; em amostras histológicas 

(biópsias e peça cirúrgicas), utiliza-se a coloração de Hematoxilina e Eosina (HE); em citologia, a de Papanicolaou. 

COLORAÇÃO ESPECIAL: são colorações histoquímicas, corantes diferentes da rotina que interagem com a amostra reve-

lando componentes ultraestruturais dela, de maneira que complementem a análise morfológica usual. 

DIAGNÓSTICO CRÍTICO: são situações em que não se pode esperar o tempo habitual do laudo chegar até o médico as-

sistente, devendo o patologista entrar em contato imediatamente. 

FIXAÇÃO: é a operação destinada a conservar nas células a forma e a estrutura que tinham durante a vida; é dependente 

do intervalo entre a coleta do mesmo e a fixação, do volume do fixador, do contato das superfícies da peça com o líquido 

fixador, da espessura da peça e do tipo de fixador. 

FORMALINA: é o formol 37% diluído em proporção de 9:1, de modo a melhor interagir sem agredir em demasia a amos-

tra biológica do paciente; ela deve ser tamponada para melhor preservação da amostra. 

FORMOL: é um aldeído (formaldeído) que pode ser empregado de diversas formas; na Patologia é utilizado como fixa-

dor universal. pode ser encontrado em diversas concentrações comerciais, normalmente a 37% (considerado formol con-

centrado). 
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IMUNO-HISTOQUÍMICA: procedimento diagnóstico complementar à análise morfológica de rotina, que revela a expres-

são (ou ausência) de determinados antígenos no órgão ou no tumor determinando ou contraindicando tratamento especí-

fico. 

INCLUSÃO: ato de incluir a amostra biológica após processamento histológico em parafina. 

MACROSCOPIA: ato de análise macroscópica de amostra, que percebe e relata as características iniciais da amostra e 

seleciona o que deve ser processado para análise microscópica. 

MICROSCOPIA: análise microscópica da amostra. 

PARAFINA: derivado do petróleo que possui dureza e maleabilidade a temperaturas relativamente baixas, que permite a 

sua manipulação e a preservação da amostra biológica; a parafina deve ser o mais pura possível, pois se sua produção 

contiver impurezas, seu uso fica prejudicado e por vezes é necessário utilizar-se de espessantes para compensar isso; nes-

sas situações, é proibitivo usar espessantes biológicos (como cera de abelha), pois estes contém DNA exógeno que influ-

encia procedimentos de Patologia Molecular. 

PATOLOGIA MOLECULAR: procedimento diagnóstico complementar à análise morfológica de rotina, que revela a pre-

sença (ou ausência) de alterações em moléculas de DNA ou de RNA no tecido, determinando ou contraindicando condu-

ta médica específica. 

PEÇAS CIRÚRGICAS: espécimes provenientes de cirurgias de pequeno, médio e grande porte, podendo ser lesões intei-

ras, órgãos, estruturas ou segmentos. 

PROCESSAMENTO HISTOLÓGICO: série de banhos de imersão em substâncias desidratantes (de rotina emprega-se o 

etanol) e diafanizantes (de rotina emprega-se o xilol), que permitem que a parafina permeie a amostra e a coloração inte-

raja de maneira adequada. 
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8. Anexos 

 

 8.1 Modelo de requisição de exames 
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8.2 Modelo proposto de consentimento livre e esclarecido 

 

 


