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PROPÓSITO 

 Apresentar instruções sobre coleta, acondicionamento e preservação de 

amostras, além dos critérios de rejeição de materiais do Laboratório Maringá. 

 

APLICAÇÃO 

 Este manual aplica-se a todos os hospitais, clínicas e consultórios que 

efetuam a coleta de materiais biológicos para exames de 

Anatomocitopatologia. 

 

INSTRUÇÕES 

 As amostras devem ser recebidas pelo laboratório na recepção, ou por 

colaboradores do setor de logística, treinados neste manual e nos 

respectivos Procedimentos Operacionais contendo os critérios de 

recebimento de amostras; 

 Todas as amostras recebidas devem ter sua identificação registrada no 

sistema informatizado (Patro Control), com data, horário do recebimento 

e quem recebeu.  

 As amostras que se encontrem em conformidade com os critérios aqui 

estabelecidos devem ser encaminhadas para análise interna do 

laboratório, de forma a manter a rotina diária. 

 Em algumas situações específicas (ex.: fixador inadequado) as 

amostras que forem consideradas não conformes em relação aos 

critérios de recebimento aqui estabelecidos poderão ser aceitas com 

registro de não conformidade, e esta condição irá constar no laudo.  

 

 

CRITÉRIOS: 

Identificação do paciente: para garantir a segurança dos dados do nosso 

laudo e a melhor condição médica, o recipiente contendo o material e o pedido 

médico devem estar identificados com nome do paciente (2º identificador 

individual – D/N). 

Identificação do material: para garantir a segurança dos dados do nosso 

laudo e a melhor condição médica, os recipientes devem ser identificados com 

a topografia/órgão (e lateralidade quando aplicável) submetidos à análise em 

cada frasco ou saco enviado. Essas informações também devem constar no 

pedido médico encaminhado em conjunto. 
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Pedido médico: Deve informar no pedido médico, além das informações 

supracitadas, os informes do caso, explicando o motivo do exame, suspeita 

clínica e antecedentes médicos relevantes; 

Descrição macroscópica da lesão, localização e tamanho observados no 

intraoperatório devem ser acrescentados, quando possível.  

Aplicável para consultórios: O pedido médico deve ser enviado protegido do 

restante do material, de preferência em uma pasta. Desta forma evitaremos 

derrames, borrões e desaparecimento da escrita e dos informes. 

 

 Biópsia simples (Fixação do material): 

Forma adequada: O material biológico recebido é acondicionado nos frascos 

de coleta, fornecidos pelo Laboratório Maringá, contendo formol a 10% (diluído 

em água e previamente tamponado = PH em torno de 7,4%). 

R3 Forma inadequada: Se o material for recebido em outro fixador (álcool, 

soro fisiológico ou sem fixação prévia), a análise será prejudicada, será 

registrado um termo de não conformidade que será entregue pelo 

colaborador de logística responsável pela coleta do material ao serviço de 

origem. Esta condição irá constar no laudo. 

 

 Biópsia de pele de lesões vesiculosas/bolhosas (fixação do 

material): 

Forma adequada: O material biológico recebido é acondicionado nos frascos 

de coleta, fornecidos pelo Laboratório Maringá, contendo formol a 10% (diluído 

em água e previamente tamponado = pH 7,4).  

R3 Forma inadequada: Se o material não for recebido da forma citada acima, 

será registrado um termo de não conformidade que será entregue pelo 

colaborador de logística responsável pela coleta do material ao serviço de 

origem. Esta condição irá constar no laudo. 

 

*É considerada a melhor amostra aquela que contém a transição entre pele normal e 

lesional. 
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 Congelação (fixação do material): 

Forma adequada: O material biológico é recebido fresco no ato da coleta, 

acondicionado em saco plástico ou frascos fornecidos pelo Laboratório 

Maringá. 

R3 Forma inadequada: Se o material é recebido fixado em formalina, álcool 

ou qualquer outro fixador, o anátomo peroperatório será cancelado e a 

peça será analisada apenas em parafina. 

Será registrado um termo de não conformidade que será entregue pelo 

colaborador de logística responsável pela coleta do material ao serviço de 

origem. Esta condição irá constar no laudo. 

*Não realizamos congelação de fragmento ósseo. 

 

 Biópsias renais, medula óssea e testículos (fixação do material): 

Forma adequada: Os materiais biológicos são acondicionados em líquido de 

Bowin, fornecido pelo Laboratório, mediante aviso prévio da coleta. As 

amostras devem ser imersas no líquido de Bouin por um período ideal de no 

máximo 3 horas. Após este período, o líquido de Bouin deve ser drenado e 

substituído por formol tamponado 10% pH 7,4.  

Forma inadequada: Se o material não for recebido da forma citada acima, 

será registrado termo de não conformidade e esta condição irá constar no 

laudo. 

 

 Feto: 

Recebemos apenas peças que obedeçam a todas condições estabelecidas 

abaixo: 

- Peso máximo: 499 gramas; 
- Idade Gestacional: até 19 semanas e 6 dias; 
- estatura 24cm (aceitável). 
 
 

 Osso (Fixação do material): 

 Forma adequada: O material biológico recebido é acondicionado nos frascos 

de coleta, fornecidos pelo Laboratório Maringá, contendo formol a 10% pH 7,4.  
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Este material é submetido a processo de descalcificação, portanto, o tempo de 

exame é maior a depender do tamanho do espécime. 

R3 Forma inadequada: Se o material não for recebido da forma citada acima, 

será registrado um termo de não conformidade que será entregue pelo 

colaborador de logística responsável pela coleta do material ao serviço de 

origem. Esta condição irá constar no laudo. 

 

 Imuno-fluorescência direta - rim e pele (fixação do material): 

Forma adequada: O material biológico recebido é acondicionado em Meio de 

Michel – fornecido pelo Laboratório Maringá, mediante solicitação e aviso 

prévio. 

R3 Forma inadequada: Se o material não for recebido da forma citada acima 

ou vier em formalina, o exame não poderá ser realizado, apenas o anátomo 

patológico do mesmo. Será registrado um termo de não conformidade que 

será entregue pelo colaborador de logística responsável pela coleta do 

material ao serviço de origem. Esta condição irá constar no laudo. 

 

 Microscopia eletrônica (fixação do material): 

Forma adequada: O material biológico recebido é acondicionado em 

Glutaraldeído – fornecidos pelo Laboratório Maringá, mediante solicitação e 

aviso prévio. 

R3 Forma inadequada: Se o material não for recebido da forma citada acima 

ou vier em formalina, o exame não poderá ser realizado, apenas o anátomo 

patológico do mesmo. Será registrado um termo de não conformidade que 

será entregue pelo colaborador de logística responsável pela coleta do 

material ao serviço de origem. Esta condição irá constar no laudo. 

 

 PAAF’s e Citologias de líquido - Não ginecológicas (fixação do 

material): 

Forma adequada: Álcool 95%; Álcool 70% ou lâmina de vidro à seco quando o 
material necessita de coloração especial por MGG (May Grunwald Giemsa). 
 
R3 Forma inadequada: Se o líquido biológico ficar mais de 4 horas fora da 
geladeira ou mais de 24 horas em geladeira sem fixação, a avaliação do 
material ficará prejudicada, podendo ter havido degeneração das células, 
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o material será recebido, mas será registrado um termo de não 
conformidade que será entregue pelo colaborador de logística 
responsável pela coleta do material ao serviço de origem. Esta condição irá 
constar no laudo. 
 
 

 Citologia Oncótica cérvico-vaginal: 
 

Recebemos apenas materiais que obedeçam as condições estabelecidas 

abaixo: 

- Lâminas de vidro pré-fixadas (fixador citológico fornecido pelo Laboratório 
Maringá), em caixa porta-lâmina; 
- Lâminas de vidro imersas em álcool. 
 
 

 Citologia em Base líquida (fixação do material): 
 
R4 Forma adequada: O material é recebido coletado em frascos próprios 
para meio líquido, preferencialmente com ponta da escova dentro do frasco. 
 
R4 Forma inadequada: Se o material não apresentar a condição acima, será 
recebido, mas a ausência da ponta da escova poderá implicar em amostra 
com baixa celularidade, por isso será registrado um termo de não 
conformidade que será entregue pelo colaborador de logística 
responsável pela coleta do material ao serviço de origem. Esta condição irá 
constar no laudo. 
 
 

 Captura Híbrida/PCR: 

 

Recebemos apenas material que obedeça às condições estabelecidas abaixo: 

Forma adequada: Acondicionado em frasco próprio para coleta em base 

líquida, preferencialmente da BD Sure Path, contendo a ponta da escova 

dentro do frasco.  

R4 Forma inadequada: Se a amostra não obedecer aos critérios acima, o 
exame não poderá ser realizado. Será registrado um termo de não 
conformidade que será entregue pelo colaborador de logística 
responsável pela coleta do material ao serviço de origem. 
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 Imuno-histoquímica, Fish, Hibridização in situ e Relatório de 
Biologia Molecular: 
 

Recebemos apenas material que obedeça as condições estabelecidas abaixo: 

- Blocos de parafina e lâminas de HE quando necessário; 
- Laudo do anátomo patológico do material. 

 
 

 Revisão de Lâmina: 
 

Recebemos apenas material que obedeça às condições estabelecidas abaixo: 
 
- Blocos de parafina e lâminas de HE, colorações especiais ou Imuno 
histoquímica. 
- Laudo prévio do anátomo patológico. 
 
 


