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PROCESSAMENTO HISTOPATOLÓGICO 
Próxima Revisão: 

Fev/2023 

Objetivo: padronização do processamento das amostras coletadas in vivo e post mortem de 
animais domésticos para avaliação em microscopia óptica. 

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

 

ETAPAS DO PROCEDIMENTO 
Recepção da Amostra: 

o No caso de amostras coletadas de animais in vivo (biopsias) e de necropsias realizadas pela 

equipe do laboratório, os materiais já estarão devidamente registrados e fixados em formol 

10%, sendo necessário apenas o processamento para exame histopatológico; 

o No caso de materiais de necropsia realizadas por veterinários externos ao laboratório, 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; 

 

Aspectos gerais da amostra: 

o Em geral, os materiais submetidos para avaliação histopatológica são provenientes de 

necropsias realizadas pelos membros do laboratório e de materiais de biopsia encaminhado. 

Nesses casos, a amostra encaminhada ao exame histopatológico corresponde à fragmentos 

fixados em formol 10%; 

o Amostras de necropsias realizadas por veterinários externos ao laboratório: 

- amostras recebidas frescas: serão cortadas em fragmentos de até 1 cm de espessura e 

colocadas em recipiente contendo formol 10% para fixação por 24-48 horas; 

- amostras recebidas em formol 10%: caso estejam devidamente fixadas já poderão ser 

encaminhadas ao processamento histopatológico. 

 

Armazenamento da amostra: 

o Os materiais para processamento histopatológico estarão fixados em formol 10%. 

 

Procedimento: 

o Os fragmentos fixados em formol 10% serão clivados em fragmentos de 0,3-0,4 cm de altura 

e colocados em cassetes juntamente com a identificação do material escrita a lápis em papel 

branco; 

o Quando possível deverão ser clivadas áreas de transição, ou seja, obter um fragmento que 

contemple lesão e tecido normal; 

o Fragmentos muito pequenos deverão ser envoltos em papel filtro para que não sejam 

perdidos durante o processamento; 

o Após, os cassetes serão deixados em recipiente com formol 10% até o momento de serem 

colocados na máquina para processamento; 



 
 

o As 17h horas, os cassetes serão colocados para processamento em máquina histotécnica na 

qual ocorre desidratação dos tecidos em diferentes concentrações de álcool etílico e 

diafanização em xilol; 

o Após o fim do processamento, as 7h do dia seguinte, os cassetes serão retirados da máquina 

para serem confeccionados blocos de parafina ao redor dos tecidos; serão confeccionados 

blocos utilizando hastes de metal arranjadas ao redor dos tecidos e preenchidos com 

parafina líquida, que solidifica-se com alguns minutos; 

o Após, serão realizados cortes dos blocos em micrótomo, na espessura de 4 µm, que serão 

dispostos em lâmina de vidro, e em seguida deixados na estufa por, no mínimo, 2 horas para 

remoção do excesso de parafina; 

o Por último, as lâminas serão coradas pela técnica de hematoxilina e eosina e por fim 

montadas com utilização de lamínula e entelan para leitura em microscopia óptica. 

 

Descarte: o restante dos materiais acondicionados em formol serão descartados 30 dias após a 

liberação do laudo. Os tecido impregnados por formol serão colocados em sacos brancos 

identificados como LIXO BIOLÓGICO e descartados em tonéis azuis que são recolhidos por empresa 

especializada. O formol será colocado em galões que ficarão armazenados em um depósito exclusivo 

para resíduos químicos. Os blocos em parafina assim como as lâminas histológicas são armazenados 

no acervo do laboratório. 

 

PERIODICIDADE 

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

o O processamento histopatológico é realizado conforma a demanda, sendo diário quando 

necessário. 

 

OBSERVAÇÕES - CONSIDERAÇÕES 
Critérios para rejeição de amostra: 

o Amostras que forem encaminhadas sem as informações necessárias serão armazenados em 

formol 10% por um período de 48 horas e posteriormente descartadas, caso os dados não 

sejam obtidos; 

o Materiais de necropsia realizada por veterinários externos ao laboratório e que estiverem 

em avançado grau de autólise, não serão processados, mediante informação do requisitante; 

 

ANEXOS 
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