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RECEBIMENTO DE AMOSTRAS DE BIOPSIAS  
Próxima Revisão: 

Fev/2023 

Objetivo: padronização do processamento das amostras coletadas in vivo de animais domésticos. 

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

ETAPAS DO PROCEDIMENTO 
 

Recepção da Amostra:  

o O requisitante deverá dirigir-se ao laboratório 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 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 B, equivalente a biopsia, e em seguida 

um número seguindo a ordem dos materiais (Ex. 22B-125). 

Aspectos gerais da amostra:  

o Amostras recebidas frescas:  

- será realizado registro do material; 

- será realizada a descrição do material encaminhado e também realização de registro 

fotográfico;  

- a amostra será cortada em fragmentos com espessura máxima de 1 cm e armazendas em 

um frasco com formol 10% por 24 a 48 horas para posterior continuidade do processamento;  

o Amostras recebidas em formol 10%:  

- será realizado registro do material; 

- será realizada descrição do material encaminhado e também o registro fotográfico;  

- em caso de o tecido encaminhado já estar suficientemente fixado, este já poderá ser 

encaminhado para o processamento histopatológico;  

 

Armazenamento da amostra: 

o Os fragmentos de tecido encaminhados serão armazenados em recipientes contendo formol 

10% durante 24 a 48 horas, até que seja possível dar continuidade ao processamento.  

 

Procedimento:  

o Após o registro do material será feita descrição do material encaminhado realizando-se 

mensuração dos fragmentos, identificação do tecido (quando possível) e descrição das 

características macroscópicas como a presença de nódulos ou massas, áreas de ulcerações e 

outras. Será feito também registro fotográfico dos materiais para armazenamento em acervo 

do laboratório; 

  



 
 

Acondicionamento do material: Após descrição, os materiais serão cortados em fragmentos de até 

1 cm de espessura e acondicionados em um recipiente contendo formol 10% durante 24 a 48 horas 

para posterior continuidade do processamento;  

 

Descarte: as amostras em formol serão armazenadas durante 30 dias após a emissão dos laudos. 

Após essa data, serão descartadas.  

 

PERIODICIDADE 

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

 

OBSERVAÇÕES - CONSIDERAÇÕES 

 
Critérios para rejeição de amostra:  

o Amostras que forem deixadas sem os dados solicitados (requisição e demais informações) 

serão registradas e armazenadas em formol 10% por até 24 horas; caso o requisitante não 

encaminhe os dados necessários, a amostra será descartada.   

 

ANEXOS 
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