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REALIZAÇÃO NECROPSIA  
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Objetivo: padronização do processamento dos cadáveres encaminhados para realização de 
avaliação post mortem. 

Setor: Laboratório de Anatomia Patológica 
Agentes: 
Professores/Técnico/Residente/Alunos 

ETAPAS DO PROCEDIMENTO 
Recepção da Amostra:  

o Primeiramente, o requisitante deverá dirigir-se ao laboratório para solicitação da necropsia. 

Deverá estar munido de: requisição do exame – pedido registrado na recepção do hospital, 

dados sobre o animal – nome, idade, sexo, raça e histórico clínico; sobre o proprietário – 

nome completo, telefone de contato e email; e sobre o requisitante – email e telefone de 

contato;  

o Em seguida, o requisitante encaminhará o cadáver à sala de necropsia;  

o As amostras serão registrados em um Caderno de Registros correspondente ao ano vigente; 

será conferido um número individual para cada amostra encaminhada, sendo registrada com 

os dois dígitos finais do ano vigente, seguido da letra N, equivalente a necropsia, e em 

seguida um número seguindo a ordem dos materiais (Ex. 22N-130). 

 

Aspectos gerais da amostra:  

o Material para análise: cadáver fresco, de preferência encaminhado logo após a morte ou o 

mais breve possível;  

o Cadáveres encaminhados congelados serão mantidos a temperatura ambiente até o 

descongelamento natural para posterior avaliação.  

 

Armazenamento da amostra: 

o Cadáveres encaminhados a fresco serão submetidos a necropsia o mais breve possível e, caso 

necessário, serão armazenados em freezer com temperatura próxima a 0°C até o momento 

da realização do procedimento.  

 

Procedimento: 

o A necropsia será realizada pelos plantonistas da semana, sendo eles um aluno da pós-

graduação juntamente com um professor ou com o técnico de nível superior do laboratório;  

o Os achados de necropsia serão anotados em folha durante a realização da necropsia e serão 

registrados através de fotografias utilizando-se máquina fotográfica digital;  

o Inicialmente, será realizado exame externo do cadáver avaliando, raça, sexo, porte, cor da 

pelagem, tamanho (mensuração na nuca ao sacro para pequenos animais), coloração de 

mucosas, aspectos da pele e anexos, presença de ectoparasitas, estado nutricional;  

o Em seguida, de acordo com a espécie, o cadáver será colocado na posição adequada para a 

avaliação: caninos, felinos, suínos  - decúbito dorsal; equinos – decúbito lateral direito; 

bovinos e pequenos ruminantes – decúbito lateral esquerdo;  

o No caso dos animais cuja necropsia é feita em decúbito dorsal, o procedimento inicia-se 

através da realização de uma incisão transversal na pele do queixo seguida de uma incisão 



 
 
 

 
 

longitudinal na pele até a região inguinal (Fig. 1); em seguida, faz-se o rebatimento da pele e 

dos membros lateralmente, de forma que o cadáver fique estável na posição dorsal (Fig.2);  

         

 Fig. 1   Fig. 2  

o Para equinos e bovinos, cada um em seu respectivo decúbito, a necropsia inicia-se rebatendo 

lateralmente os membros torácico e pélvico contralaterais ao decúbito;  em seguida, faz-se 

incisão longitudinal na pele estendendo-se da porção ventral do queixo até a porção inguinal, 

passando pela face ventral do abdômen; a partir dessa incisão, realiza-se o rebatimento da 

pele em sentido dorsal; 

o Para todas as espécies, após o rebatimento da pele, faz-se incisão no tecido subcutâneo e 

muscular da cavidade abdominal, próximo ao final das costelas, rebatendo todo esse tecido 

para exposição das vísceras abdominais;  

o Segue-se abertura das costelas utilizando costótomo, alicates ou machado, e remoção do 

arco costal para observação dos órgãos torácicos;  

o Após inspeção geral sobre o posicionamento dos órgãos como um todo, tem início a 

avaliação individual dos órgãos que deve abranger aspectos como forma, coloração, 

tamanho, presença de massas ou neoformações;  

1) Animais cuja necropsia é realizada em decúbito dorsal:  

- remoção do baço juntamente com o omento; para avaliação deste órgão deve-se fazer 

vários cortes transversais em relação ao comprimento do órgão;  

- remoção do intestino: na porção final do reto deve-se deslocar o conteúdo em direção 

cranial e fazer incisão total na parte mais caudal possível; utilizando uma faca, ir removendo 

todo o intestino grosso e intestino delgado através de secção do mesentério, terminando na 

porção final do duodeno, onde observa-se o fim do pâncreas. Após remoção da cavidade, o 

intestino deve ser disposto sobre a mesa em forma de “zigue-zague”, para abertura na 

porção mesentérica do órgão utilizando uma tesoura; deve-se fazer abertura das partes retas 

e manter fechadas as porções das “curvas”;  

- remoção da língua, esôfago, traqueia, pulmão e coração como um monobloco. Segue-se 

abertura do esôfago utilizando uma tesoura. Abertura da traqueia por toda sua extensão até 

a ramificação dos brônquios, utilizando-se uma tesoura, através da porção membranosa. 

Para avaliação do pulmão, continuar a abertura seguindo a orientação dos bronquíolos. Após 

remoção do saco pericárdico a abertura do coração pode ser feita através de cortes 

transversais no coração ou através de abertura de acordo com o fluxo sanguíneo – abertura 

do átrio direito seguido da abertura do ventrículo direito margeando as coronárias junto ao 

septo, alcançando a artéria pulmonar; em sequência, realizar incisão do átrio esquerdo e 



 
 
 

 
 

seguir abertura do ventrículo esquerdo também margeando a coronária esquerda junto ao 

septo ventricular, até a abertura da aorta;  

- utilizando uma tesoura, realizar abertura do duodeno na face anti-mesentérica até a porção 

inicial desse segmento; realizar o “teste da vesícula biliar” - pressionar a vesícula biliar e 

observar se há extrusão de bile através do esfíncer de Oddi; em seguida, separar estômago 

e fígado;  

- após, seguir a abertura do estômago na curvatura maior para avaliação do conteúdo 

gástrico e da mucosa; 

- a avaliação do fígado deve ser realizada através de diversas incisões no órgão;  

- utilizando alicate ou costótomo, fazer a remoção do púbis cortando os ramos cranial e 

caudal deste através do forâme obturador (Fig. 3);                 

   Fig. 3  

- fazer avaliação das glândulas adrenais, realizando incisão longitudinal na glândula que 

permita avaliação das porções cortical e medular;  

- remover os rins juntamente com ureteres, bexiga, porção final do reto e genitália externa. 

Realizar palpação dos ureteres para identificação de possíveis concreções ou urólitos. Para 

avaliação dos rins, fazer pequena incisão longitudinal com a faca e remover a cápsula do 

órgão utilizando uma pinça dente de rato; em seguida, seccionar longitudinalmente o rim, 

até alcançar a pelve renal, para avaliação do córtex e da medular. Utilizando uma tesoura, 

fazer abertura da bexiga e avaliar a urina (quando presente) e a mucosa do órgão. Abrir a 

porção final do reto de forma semelhante à abertura do intestino;  

- fazer a desarticulação da cabeça caudal a maxila, entre as vértebras C1 e C2 (articulação 

atlanto-occipital). Após remoção da cabeça da carcaça, rebater a pele desde a região da 

articulação até a linha média dos olhos. Para remoção do encéfalo, utilizando machado ou 

alicate, deve-se quebrar os ossos cranianos na linha média dos olhos e os ossos temporais e 

zigomáticos, bilateralmente, e quebrar o côndilo occipital (Fig. 4). Após, retirar a calota 

craniana, que deixará exposto o encéfalo recoberto pela dura máter. Utilizando uma tesoura 

e uma pinça, remover a dura máter, tomando cuidado com a região do tentório do cerebelo, 

área onde a meninge é mais espessa. Após remoção de toda a meninge, delicadamente 

tracionam-se os hemisférios cerebrais caudalmente; realizar secção do quiasma óptico.  

   Fig. 4  



 
 
 

 
 

o Caso seja necessário, de acordo com julgamentos dos veterinários responsáveis, serão 

coletados fragmentos de órgãos para congelamento e para realização de exames 

bacteriológicos.  

 

2) Bovinos  

- o exame das vísceras inicia-se pela retirada do omento;  

- retirada do rim direito e inspeção deste de forma semelhante à já descrita;  

- retirada e inspeção dos intestinos delgado e grosso;  

- retirada dos pré-estômagos e abomaso como um monobloco e inspeção cuidadosa destes;  

- a partir daí o exame assemelha-se ao descrito para caninos, felinos e suínos;  

 

3) Equinos  

- após a abertura da cavidade abdominal e remoção do arco costal deve-se, primeiramente, 

observar a localização anatômica dos intestinos;  

- remoção do baço e do omento;  

- puxar a flexura pélvica do cólon maior para fora da cavidade abdominal, perpendicular à 

coluna vertebral;  

- rebater o cólon menor para a parte posterior da carcaça e remover todo o cólon menor até 

a entrada do cólon maior;  

- localizar o íleo (presença de bordas mesentérica e antimesentérica e pela espessura da 

parede) e seccioná-lo próximo à válvula íleocecal;  

- retirar o intestino delgado começando pelo íleo até chegar ao duodeno, cortando o 

mesentério;  

- liberar o duodeno (com mãos) que está fixado a parede dorsal direita da cavidade 

abdominal;  

- a medida que o intestino delgado vai sendo liberado, colocá-lo em “zigue-zague” no chão 

para posterior abertura;  

- retirar adrenal e rim esquerdo e avaliá-los;  

- abrir a artéria aorta abdominal e também a mesentérica cranial;  

- retirar o cólon maior e o ceco;  

- retirar o estômago;  

- retirar rim e adrenal direitos e avaliar a bexiga;  

- retirar o fígado;  

- retirar como um bloco a língua, traqueia, esôfago, pulmões e coração, de maneira 

semelhante à realizada na necropsia das demais espécies;  

- remoção da cabeça e retirada do encéfalo;  

 

Acondicionamento do material: durante a necropsia serão coletados fragmentos de no máximo 1 

cm de espessura dos diversos órgãos e posteriormente acondicionados em um recipiente contendo 

formol 10%, onde ficará por um período de 24 a 48 horas para posterior continuidade do 

processamento.  

 

Descarte: após realização da necropsia, o cadáver será descartado em tonéis azuis que serão 

posteriormente recolhidos por empresa especializada.  



 
 
 

 
 

 
 
 

PERIODICIDADE 

 
o As amostras serão recebidas nos seguintes horários: 7h – 11h e 13h – 17h. Cadáveres 

recebidos em horários mais próximos do de encerramento serão avaliados no período 

seguinte.  

 

OBSERVAÇÕES - CONSIDERAÇÕES 

 
Critérios para rejeição de amostra:  

o Cadáveres que forem deixados para exame necroscópico e que não estiverem 

acompanhados dos dados solicitados (requisição e demais informações) serão armazenados 

em freezer até as 17h hrs do mesmo dia de recepção. Caso os dados não sejam 

encaminhados até esse período, o cadáver será descartado;  

o Cadáveres em avançado estágio de autólise: após avaliação por um dos membros da equipe 

do laboratório, caso o estágio de autólise seja muito avançado, será comunicado ao 

requisitante a probabilidade de avaliação inconclusiva.  

 

ANEXOS 
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