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Biópsias e Peças cirúrgicas

• Biópsias – diagnóstico sem preocupação terapêutica (<2 cm)
• Incisionais ou excisionais

• Peças cirúrgicas – órgãos ou segmentos de órgãos (>2 cm)
• Órgão íntegro ou vários segmentos

Bottura L. Manual de condutas diagnóstica e terapêutica em oncologia. São Paulo: Âmbito Editores, 2002. 



Biópsias e Peça cirúrgicas

• Baixa complexidade
- biópsias

• Média complexidade
- Peças simples

• Alta complexidade
- Orientação do patologista (Organização Nacional de Acreditação)



Biópsia

- Número de fragmentos
- Cor
- Forma
- Consistência
- Tamanho
- Número de cassetes
- Todo material/restos





Peça Cirúrgica - Média



AdCa – Adenocarcinoma
LAMN – Neoplasia mucinosa
apedicecal de baixo grau
Mucocele – Lesão Cística 
Benigna



Peça Cirúrgica - Média





Peça Cirúrgica - Média

PELE – MARGEM
* MELANOMA 

INCLUIR TUDO

http://www.dermatologia.net/a-pele/

http://www.dermatologia.net/a-pele/


Melanoma

Bradford, 2009



Melanoma -Classificação Molecular

• Exposição intermitente
(extensivo superficial):

• BRAF (até 80%)

• Exposição contínua: (lentigo
maligno melanoma): 

• Ciclina D1

• Exposição mínima ou
ausente (acral-lentiginoso, 
mucosa): 

• PTEN e c-KIT

(Curtin et al., 2005)



Peça Cirúrgica - Média

https://vascular.pro/content/disseccao-de-aorta-disseccao-aortica

Fatores de risco:

- Hipertensão 
arterial

- Aterosclerose
- Aneurisma de 

aorta
- vasculites

https://vascular.pro/content/disseccao-de-aorta-disseccao-aortica


Infarto

•Definição:

• É uma área de necrose isquêmica causada pela oclusão do 

suprimento arterial ou da obstrução venosa de um tecido

Robbins & Cotran; Patologia: Bases Patológicas das Doenças; 7ª Edição, 2005



Infarto

• Fatores que influenciam o desenvolvimento:

1) Natureza do suprimento sanguíneo

2) Taxa de desenvolvimento da oclusão

3) Vulnerabilidade do tecido à hipóxia

4) Taxa de oxigenação do sangue

Robbins & Cotran; Patologia: Bases Patológicas das Doenças; 7ª Edição, 2005



Infarto

• Vermelho ou hemorrágico
• Branco ou anêmico

• Séptico
• Asséptico

Robbins & Cotran; Patologia: Bases Patológicas das Doenças; 7ª Edição, 2005



Infarto
• Infarto vermelho

• oclusões venosas
• torção ovariana

• tecidos frouxos
• Pulmão – acumulo de sangue na zona infartada

• tecidos com dupla circulação
• Pulmão e intestino delgado – fluxo de sangue para

zona necrótica

• tecidos previamente congestos
• Virtude de drenagem venosa lenta

Robbins & Cotran; Patologia: Bases Patológicas das Doenças; 7ª Edição, 2005



Infarto
• Infarto branco

• Oclusões arteriais;

• Órgãos sólidos:
• Coração

• Baço

• Rim

Solidez do tecido limita o grau de 
hemorragia que pode infiltrar a área 
de necrose isquêmica a partir dos 
leitos capilares adjacentes

http://escuela.med.puc.cl/paginas/cursos/tercero/anatomiapatologica/imagenes_ap/patologia851-858.html



Infarto
• Infartos sépticos

• Embolização por fragmentação, 
vegetação bacteriana de uma 
valva cardíaca

- Micróbios semeiam uma área de 
tecido necrótico

- Infarto é convertido em abscesso com 
uma resposta inflamatória
correspondente maior

http://escuela.med.puc.cl/paginas/cursos/tercero/anatomiapatologica/imagenes_ap/patologia851-858.html



Infarto agudo do miocárdio recente

MIOCÁRDIO NORMAL MIOCÁRDIO COM INFARTO

http://anatpat.unicamp.br/lamdc9.html

Edema: aumento do líquido nos
espaços teciduais intersticiais.



Infarto agudo do miocárdio recente

REAÇÃO INFLAMATÓRIA PÓS-INFARTO

http://anatpat.unicamp.br/lamdc9.html



Fibrose do miocárdio pós-infarto

http://anatpat.unicamp.br/lamdc11.html

Microscopicamente o infarto se caracteriza por necrose de coagulação (exceto no cérebro onde ocorre
necrose de liquefação).
A partir de 6 a 8 hs ocorre uma demarcação leucocitária. No 2° dia evidencia-se uma reação
inflamatória / exsudativa de neutrófilos e macrófagos (fagocitam restos celulares) e posteriormente
forma-se tecido de granulação e cicatriz fibrosa.



http://anatpat.unicamp.br/lamdc14.html



Peça Cirúrgica - Média



Peça Cirúrgica - Média



Peça Cirúrgica - Média

Atenção às vesículas – sugerem Mola Hidatiforme

https://library.med.utah.edu/WebPath/PLACHTML/PLAC063.html

https://library.med.utah.edu/WebPath/PLACHTML/PLAC063.html


Peça Cirúrgica - Média



Exceções - Média

• Medula óssea
• Descalcificação

• ETDA, EDTA, Ácido Nítrico

https://www.furta.pro/bipsia-da-medula-ssea-e-um-efeito-colateral.html

https://www.furta.pro/bipsia-da-medula-ssea-e-um-efeito-colateral.html


Exceções - Média

• Unha
• Desqueratinização 

• Hidróxido de amônia a 10% - LITERATURA

• 3 AAS, 5 ml de água oxigenada (20 volumes), 5 ml de glicerina, creme hidratante até a 
consistência viscosa – ALTERNATIVA

• Creme depilatório - ALTERNATIVA

http://escholarship.org/content/qt4823k0rh/inner/1.jpg

http://escholarship.org/content/qt4823k0rh/inner/1.jpg


Peça Cirúrgica - Alta



Peça Cirúrgica - Alta

Comprimento, diâmetro e circunferência. Relevo e coloração da mucosa. Espessura da 

parede.



Peça Cirúrgica - Alta

• Dissecção incorreta de linfonodos
• Interpretação do oncologista

• Amostragem negativa, mas insuficiente – paciente tratado como comprometido
• Quimioterapia

• Sequelas de quimioterapia por um tratamento desnecessário



TERAPIA ALVO
Imunoterapia – pesquisa de células circulantes
Epigenética – modulação do microambiente tumoral
Proteômica/Lipidômica
Biologia molecular - NGS

MACROSCOPIA PACIENTE
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https://www.pensador.com/frase/MTM0MTI4OA/

