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SERVIÇO DE 

ANATOMIA PATOLÓGICA 

Tabela 1- Resumo do tipo de amostras de histologia e acondicionamento 
no Serviço Anatomia Patológica 

Tipo de amostras 
Preservação/ 

Fixação 
Acondicionamento 

Biopsia Rim 
(imunofluorescência) 

A fresco, envolta 
em gaze húmida 

com soro fisiológico 

 Entrega imediata no SAP 
Recipiente estanque 

Biópsia/Peça para 
congelação 
Gânglio linfático (doença 
linfoproliferativa) 
Biopsia sinovial (pesquisa 
de cristais) 

Tubo seco, a fresco 
Entrega imediata no SAP 
Recipiente estanque 

Biopsia osteomedular 
AZF (fixador 

fornecido pelo SAP, 
troca por troca) 

 
A amostra deverá ser imediatamente 
imersa em AZF e mantida à 
temperatura ambiente até entrega no 
SAP 
Recipiente estanque 

Biopsia de testículo 
Bouin (fixador 

fornecido pelo SAP, 
troca por troca) 

 
A amostra deverá ser imediatamente 
imersa em Bouin e mantida à 
temperatura ambiente até entrega no 
SAP 
Recipiente estanque 

Restante biopsia 
histológica incisional/ 
excisional  
Peças com dimensões 
compatíveis com os 
recipientes existentes 
 

Formol tamponado 
10% 

 
A amostra deverá ser imediatamente 
imersa em formol e mantida à 
temperatura ambiente até entrega no 
SAP 
Recipiente estanque 

Peças cirúrgicas 
A fresco 

 

 
Entrega no próprio dia; No caso de 
cirurgia tardia que impossibilita a 
entrega, acondicionar em recipiente de 
tamanho adequado que não provoque 
a deformação da peça e conservar no 
frigorífico a 4ºC exceto peça de mama 
que tem de ser imersa em formol 10% 
(à temperatura ambiente) até ao dia útil 
seguinte; Recipiente estanque 

Peças de elevadas 
dimensões,  que não sejam 
compatíveis com os 
recipientes existentes 

A fresco 
Saco de plástico 
grande (duplo) 
bem fechado 

Entrega imediata no SAP; 
Saco duplo fechado e identificado 

Fetos até 24s6dias  
(>24s6dias – autópsia) 
Peças de desarticulação 

A fresco 
Embrulhado em 
lençol/saco de 

plástico 

Envio para a casa mortuária 
Entrega da requisição no próprio dia no 
SAP 


