
 
SERVIÇO DE ANATOMIA PATOLÓGICA 

ENVIO DE AMOSTRAS CITOLÓGICAS E HISTOLÓGICAS 

O horário de receção de produtos no serviço de Anatomia Patológica (Piso 1 e 2) é de 2ª Feira 
a 6ª feira das 12:30 às 16:00, exceto os seguintes produtos que devem ser imediatamente 
entregues após a colheita, das 8:00 às 17:00:  

- As Peças Cirúrgicas para colheita de Biobanco, acompanhadas de requisição (onde 
deve constar a hora da colheita) e do Consentimento Livre e Esclarecido, devidamente 
assinado pelo utente e médico; 

- Exames extemporâneos* (obrigatório marcação prévia) com indicação da extensão 
telefónica para transmissão do resultado e/ou esclarecimento de dúvidas na requisição;  

- Biópsia de Rim; 
- Biopsia sinovial para pesquisa de cristais; 
- Gânglios linfáticos suspeitos de doença linfoproliferativa; 
- Amostras de citologia em tubo seco, a fresco (pesquisa de lípidos). 

 

O envio das amostras deve respeitar as seguintes normas: 

Todos os produtos têm de ser entregues, obrigatoriamente, protocolados e acompanhados da 
requisição eletrónica*1 em formato papel, que deve conter os seguintes dados: identificação do 
doente, informação clínica relevante e que justifique o exame anatomopatológico, tipo de 
produto/amostra (órgão/ lateralidade/ orientações, etc), data e hora de colheita.  

- Os exames histológicos do mesmo doente, resultantes da mesma intervenção, devem 
ser entregues acompanhados apenas de uma requisição, com discriminação de cada 
produto;  

- Os exames de citologia aspirativa do mesmo doente devem ser entregues 
acompanhados apenas de uma requisição, com discriminação de cada produto;  

- Os exames de citologia esfoliativa do mesmo doente devem ser entregues 
acompanhados apenas de uma requisição, com discriminação de cada produto. 

 

Amostras para Histologia:  

a) Todos os produtos de biópsia devem ser acondicionados em formol tamponado a 10%, 
salvo exceções, consultar a tabela “tipos de amostras e acondicionamento”; 

b) As peças cirúrgicas devem chegar ao SAP, a fresco no próprio dia em que a cirurgia 
ocorre. 

c) No caso de cirurgia tardia e/ou durante o fim-de-semana com impossibilidade de entrega 
no próprio dia no SAP, a peça cirúrgica deve ser guardada no frigorifico a 4ºC, exceto 
peças de mama (mastectomia, quadrantectomia e respetivos esvaziamentos 
ganglionares), que devem ser acondicionadas em recipiente de tamanho adequado que 
não provoque a deformação da peça, com formol tamponado a 10% (volume proporcional 
ao volume da peça) e à temperatura ambiente até entrega no dia útil seguinte.  

d) Os frascos com as amostras biológicas devem ser bem estanques para evitar 
extravasamento do conteúdo; 

e) As amostras devem ser entregues separadas da requisição acompanhante. 
 

  



 
Amostras para Citologia 

a) As amostras de citologia esfoliativa não ginecológica e de citologia aspirativa deverão ser 
enviadas para o SAP em recipientes apropriados com fixador Cytolyt fornecidos pelo 
Laboratório de Citologia, Piso 1. 

b) Mantêm-se os procedimentos habituais para amostras de Líquido cefalorraquidiano e 
amostras para pesquisa de lípidos (envio em tubo seco, a fresco, imediatamente após a 
sua colheita). 

c) Os frascos com as amostras biológicas devem ser bem vedados para evitar 
extravasamento do conteúdo; 

d) As amostras devem ser devidamente acondicionadas em saco fechado e separadas da 
requisição acompanhante; 

e) À exceção das amostras referidas no ponto b), não serão aceites amostras enviadas em 
qualquer outro recipiente que não seja o fornecido pelo Laboratório de Citologia;  

 

Em caso de amostras biológicas de doentes COVID-19, devem ser seguidas as normas gerais 
da DGS no acondicionamento e transporte de amostras biológicas (Sistema de embalagem 
tripla- https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-
0022020-de-25012020.aspx) 

 

Todas as amostras que não cumpram as normas apresentadas serão devolvidas. 

  

*Marcação dos exames extemporâneos: contacto prévio com o SAP através das ext: 
91419/51279 ou para o email da Técnica Coordenadora – m.bordalo@chln.min-saude.pt e/ou 
anatomia.patologica@chln.min-saude.pt, com a antecedência mínima de 24 horas, indicando o 
local, dia, hora, médico responsável e o tipo de cirurgia em questão. 

 

*1 Instruções para requisição eletrónica de produtos para a anatomia patológica  


