
Biópsias renais, medula óssea e testículos Laboratório APC
  O Laboratório APC realiza exames de Anatomia Patológica e
Citologia, atuando em Cascavel e região a mais de 30 anos. O
corpo clínico é formado por médicos qualificados e com ampla
experiência na área de diagnósticos, garantindo nossa
eficiência e qualidade nos serviços prestados, somos
certificados pelo Programa de  Acreditação e Controle de
Qualidade - PACQ pela Sociedade Brasileira de Patologia  desde
2018.

Guia de Recebimento e Rejeição de Amostras
  Este guia tem por finalidade promover a melhoria continua
dos nossos diagnósticos, procurando de forma prática
sistematizar as orientações para a coleta, acondicionamento,
preservação e transporte de amostras biológicas, além dos
critérios de rejeição de amostras do Laboratório APC.
  Essas orientações aplicam-se a todos os hospitais, clínicas e
consultórios que efetuam a coleta de materiais biológicos para
exames de Anatomocitopatologia.
  Para que a qualidade dos exames realizados seja garantida, as
amostras biológicas deverão ser encaminhadas ao Laboratório
APC de acordo com os critérios estabelecidos neste guia.

Orientações Gerais
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 As amostras deverão ser recebidas pelo laboratório na
recepção, ou por colaboradores do setor de logística, treinados
nos procedimentos operacionais interno contendo os critérios
de recebimento e rejeição de amostras.
 As amostras que se encontrarem em conformidade com os
critérios aqui estabelecidos serão cadastradas e encaminhadas
para análise interna do laboratório.
 Em alguns casos específicos (ex: fixador inadequado) as
amostras que forem aceitas não conformes em relação aos
critérios estabelecidos nesse guia receberão um registro
interno de não conformidade, e esta condição irá constar no
laudo. 

Requisição de Exames

Nome completo do paciente , Gênero e Data de Nascimento; 
Nome completo da mãe; 
Cidade, Clínica/Hospital, Particular ou Convênio; 
Material coletado com topografia e lateralidade; 
Quantidade de frascos e/ou sacos enviados; 
Tipo de exame com Data e Hora da Coleta; 
Termo de Consentimento do paciente assinado para a
realização do exame (TCLE); 
Carimbo e assinatura do médico solicitante;

 Para um laudo com diagnóstico seguro e preciso é
imprescindível que na requisição de exames constem os
seguintes dados de identificação do paciente de forma legível:  

  Além das informações essenciais já citadas acima, deve
constar também dados complementares que possam ser úteis
no diagnóstico do médico patologista: histórico clínico e
evolução do paciente, exames laboratoriais ou de imagens e
outros que se fizerem pertinentes.

Identificação do Material

Nome completo do paciente;
Órgão/Local - Topografia e lateralidade quando aplicável em
cada frasco/saco;
Número do frasco e descrição de acordo com a requisição;
Nome do médico solicitante; 
Preferencialmente escrever a lápis a identificação nas
etiquetas dos frascos e sacos;

 As amostras coletadas deverão ser acondicionadas em
frascos/sacos etiquetados e fornecidos pelo Laboratório APC.     
Todos devem estar identificados com as seguintes informações: 

  Através da sua equipe de logística, todos os materiais
necessários para a coleta, acondicionamento, preservação
e transporte das amostras (requisições de exames,
frascos/sacos apropriados, etiquetas, fixadores e kits de
coleta) serão fornecidos com segurança pelo laboratório, 
 para hospitais, clínicas e consultórios. 

ANATOMOPATOLÓGICOS

Em frasco com o fixador: FORMOL A 10% com volume 10
vezes maior que o tamanho da peça;
Em frasco etiquetado, identificado e acompanhado pela
requisição de exames;
Se bem acondicionado encaminhar ao laboratório no máximo
em 30 dias;

  O exame é realizado em fragmentos de tecido retirados através
de biópsias ou procedimentos cirúrgicos pelo médico em clínicas
ou hospitais, consiste na avaliação macro e microscópicas das
alterações encontradas em comparação aos tecidos e órgãos
normais.
 O espécime a ser analisado deve ser enviado:

*Se o material for recebido em outro fixador (álcool, soro
fisiológico ou sem fixação prévia) a análise será prejudicada,
será registrado uma não conformidade e a situação constará no
laudo.

CONGELAÇÃO - PEROPERATÓRIO

Encaminhar a amostra A FRESCO: este material não deverá
ser imerso em nenhum tipo de líquido, e nem envolvido em
nenhum tipo de material como gaze ou algodão;
Encaminhar em saco ou frasco identificado e acompanhados
da requisição;
O envio ao laboratório deverá ser imediato, após a coleta;

 O exame de congelação trata-se de um procedimento
anatomopatológico rápido, realizado durante o ato cirúrgico, em
que o patologista examina o material retirado do paciente e
realiza um primeiro exame de imediato, fornecendo um
diagnóstico ou informações importantes ainda com o paciente
anestesiado para o médico cirurgião. 
   Este exame deverá ser agendado via telefone ou e-mail com
antecedência.

*Se a amostra for recebida em algum fixador será registrado
uma não conformidade e a situação constará no laudo. 
  



Orietações Gerais

Requisição de Exames

 Essas amostras deverão ser acondicionadas em líquido de
Bowin, fornecido pelo Laboratório APC, mediante aviso prévio da
coleta. As amostras deverão ser imersas no líquido de Bouin por
no máximo 3 horas. Após este período, o líquido de Bouin deve 
 ser substituído por formol a 10%. O envio ao laboratório deverá
ser imediato após a coleta.

*Se a amostra for recebida de forma diferente da solicitada
acima será registrado uma não conformidade e a situação
constará no laudo.   

Guia de Recebimento e Rejeição de Amostras

CONGELAÇÃO - PEROPERATÓRIO

Fetos

Biópsias renais, medula óssea e testículos

Fetos

Peso máximo: 499 gramas; 
Idade Gestacional: até 19 semanas e 6 dias;
Acondicionadas em frasco/saco com formol a 10%;
Encaminhar ao laboratório, se possível, de imediato após a
coleta;
Relatar na requisição os dados clínicos dos pais e
informações importantes sobre a gestação e o parto.

   As amostras deverão obedecer a todos os critérios abaixo:

*Não serão recebidas amostras com peso e idade gestacional
superior ao descrito acima. 

PAAF'S e Citologias de Líquido - Não ginecológicas

Lâminas a seco sem fixador: deverão ser acondicionadas em
porta lâminas com divisórias  e identificados com etiquetas
externas. As lâminas deverão ser identificadas a lápis na
parte fosca - manter em temperatura ambiente;
Lâminas imersas em álcool 95%: acondicionadas em frascos
rígidos e identificados - manter em temperatura ambiente;
Frascos com líquidos/secreções misturados com álcool  50%;
Frascos com secreções a fresco - manter refrigerado;
Encaminhar as amostras logo após a coleta ou no máximo 2
dias após;
A requisição deverá ser encaminhada junto com as amostras
com todas as informações já citadas nesse manual.

   A coleta deverá ser feita pelo médico solicitante e a amostra a
ser analisada deverá vir em: 

 *Se o líquido biológico ficar mais de 4 horas fora da geladeira
ou mais de 24 horas em geladeira sem fixação, será registrado
uma não conformidade e a situação constará no laudo. Não
serão recebidas amostras na seringa com agulha. Não será
aceito lâminas quebradas e/ou sem identificação.

Citologia Oncótica Cérvico Vaginal

Lâminas de vidro pré-fixadas (fixador citológico fornecido
pelo Laboratório APC);
Lâminas de vidro imersas em álcool 95% - temperatura
ambiente;
Acondicionadas em porta-lâmina e acompanhadas da
requisição de exames devidamente preenchida.
Encaminhar ao laboratório após a coleta ou no máximo 28
dias após.

  Após coletadas pelo médico solicitante as amostras deverão vir
em: 

*Serão rejeitadas amostras recebidas diferente das
condições solicitadas, como lâmina danificada, quebrada,

com iniciais divergentes e contaminada por fungos ou
outros.

Citologia em Base Líquida

   O material é recebido coletado em frascos próprios para meio
líquido, com o fixador/preservante específico de cada método,
preferencialmente com ponta da escova dentro do frasco. A
amostra deverá estar acompanhada da requisição de exames
com dados clínicos relevantes. Encaminhar a amostra em até
seis semanas após a coleta.

*Se o frasco for recebido sem a escova poderá implicar em 
 baixa celularidade na amostra, será registrado uma não
conformidade  e esta condição irá constar no laudo.

Captura Híbrida/PCR

   A amostra deverá estar acondicionada em frasco próprio para
coleta em base líquida, contendo a ponta da escova dentro do
frasco.  Na requisição de exames deverá constar as
informações necessárias para o exame e dados clínicos.
Encaminhar a amostra em até oito semanas após a coleta.

*Se a amostra não atender aos critérios acima, o exame não
poderá ser realizado.

Imuno-histoquímica e Hibridização in situ

Bloco de parafina protegido de forças mecânicas e lâminas
de HE acondicionadas em porta lâminas;
Laudo do anatomopatológico da amostra;
Requisição de exames com a solicitação do painel específico,
suspeitas, diagnósticos e dados clínicos relevantes;
A amostra em bloco de parafina possui
validade/estabilidade indeterminada, pode ser encaminhada
ao laboratório para a realização do exame sem limite de
prazo.

 A amostra deverá seguir as orientações da coleta e
acondicionamento de biópsias, o material a ser analisado será
recebido em: 

*Não serão recebidas amostras que não atenderem a esses
critérios. Amostras mal fixadas, lâminas quebradas e/ou blocos
danificados, informações divergentes entre pedido médico e
material encontrado na macroscopia.

Revisão de Lâmina

Blocos de parafina protegidos de forças mecânicas e
lâminas de HE, colorações especiais ou Imuno-histoquímica
acondicionadas em porta lâminas;
Laudo do anatomopatológico;
Requisição de exames com dados complementares,
suspeitas e dúvidas do médico solicitante;

  Amostras para revisão deverão ser recebidas em:

*Não há prazo determinado para o envio do bloco.

*Recomendações de coleta para amostras de
citologia cérvico vaginal: Não fazer lavagens ou
aplicações de medicamentos intra vaginais nas
últimas 48 horas; Não ter relações sexuais nas
últimas 24 horas; Não estar no período menstrual.

 

Anatomopatológico e Revisão: 7 dias 
Congelação: 30 minutos 
PAAF's: 7 dias
Citologia Cérvico Vaginal: 5 dias
Imuno-histoquímica e Captura: 15 dias
*O tempo de liberação pode variar dependendo da
complexidade do caso e da necessidade de
procedimentos específicos.

Prazo de Liberação de Exames
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