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Patologia 

• Significa estudo das doenças (do grego 

pathos = doença, sofrimento e logos = 

estudo, doutrina)  

 

ciência que estuda as causas das doenças, os 

mecanismos que as produzem, as sedes e 

suas alterações morfológicas e funcionais. 



alterações  

morfológicas  

(anatomia  

patológica) 

causas  

(etiologia) 

mecanismos  

patogenéticos 

(patogênese) 

transtornos  

funcionais  

(fisiopatologia) 
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Métodos Anatomopatológicos 

• Ensino- Graduação e PG 

 

• Necrópsia 

  Fisiopatologia 

 

• Patologia Cirúrgica 
Macroscopia, Microscopia 

• Biópsias 

• Peças cirúrgicas 

• Patologia molecular: 

– Imuno Histoquímica 

– PCR, HIS, Cultura de 

células 

• Citopatologia 

– Cervico-vaginal 

– Punção aspirativa 

– Métodos moleculares 

 

• Pesquisa 

 

• Patologia Social 

– Prevenção do Câncer 

 



Necrópsia 

http://www.filmschoolrejects.com/images/pathology-exclusive-05.jpg


Necropsia 

• A necropsia (necros= morto + scopion= observar) ou autopsia 
(auto= si próprio) é um procedimento médico praticado desde 
antes de Cristo e que visa analisar as alterações orgânicas após a 
morte. 

 

• Pode ser subdividida em três tipos: a necropsia médico-legal ou 
forense, destinada a identificar o processo da morte em casos de 
violência ou duvidosos; a verificação de óbito, realizada em casos 
de morte não violenta de pessoas sem acompanhamento médico e a 
necropsia hospitalar, realizada por anatomopatologistas, em 
pacientes internados falecidos em decorrência de doenças. 

 

• Trabalho árduo, nem sempre bem interpretado e aceito pela 
comunidade, a necropsia deve ser realizada com a consciência de 
sua importância no aprimoramento da Medicina e como 
instrumento de controle do seu próprio exercício. 



Caso Clínico: 

 

- feminina, 60 anos. 

- dor torácica não ventilatório dependente, forte intensidade, 

com piora há 3 semanas; 

- tosse seca, dispnéia e edema de face, braço e tórax;  

- Tabagista por 30 anos.  

- Raio X de tórax mostrou opacificação pulmonar direita.  

- TAC de tórax não realizada por motivos técnicos. 

- hemorragia digestiva alta e baixa associado com hipotensão.  

- sudorese, palidez e parada cardio-respiratória. 















Metastatic tumours of the adrenal glands: a 30-year 

experience in a teaching hospital. 
• Clin Endocrinol (Oxf). 2002 Jan;56(1):95-101.Lam KY, Lo CY.School of Medicine, James Cook University, 

Townsville, Australia. akylam@hotmail.com 

• Abstract 

• OBJECTIVE: Adrenal metastases are frequently encountered during autopsy but uncommonly 
present clinically. The aim of this study was to evaluate the clinical and pathological impact of adrenal 
metastases in a large series of patients. 

• PATIENTS: Four hundred and sixty-four patients (288 men, 176 women) with metastatic disease in the 
adrenal glands over a 30-year period were included in the study. 

• MEASUREMENTS: The clinical records and pathological features were reviewed. 

• RESULTS: The frequencies of adrenal metastases at autopsies, adrenalectomies and fine-needle 
aspiration biopsies were 3.1%, 7.5% and 33%, respectively. The lesions were often seen in elderly 
patients (mean age, 62, SD = 13 years). Many of the metastatic lesions in the adrenal gland occurred 
shortly after the detection of a primary tumour (mean latent period = 7 months). Four per cent of the 
adrenal lesions (n = 20) were symptomatic. The symptomatic adrenal lesions, as compared with 
asymptomatic ones, were bigger and seen in younger patients. Five patients presented with adrenal 
insufficiency (Addison's disease) and one had massive peritoneal haemorrhage because of metastatic 
carcinoma.  
– Ninety per cent (n = 421) of the metastatic adrenal tumours were carcinomas and 56% of these were 

adenocarcinoma.  

– Lung was the most common primary tumour site (35%), followed by the stomach (14%), the oesophagus (12%) 
and the liver/bile ducts (10%).  

– The adrenal metastases were bilateral in approximately half of the patients (49%, n = 229).  

– The mean diameter of the adrenal metastases was 2 cm (SD = 1.9 cm).  

• The mean weight of the right adrenal gland harbouring the metastasis was 19 g, while that of the left 20 
g. The median survival of the 20 patients with symptomatic adrenal lesions was 3 months (range, 0-75 
months) after the detection of adrenal metastases. Patients with surgically removed adrenal metastases 
had slightly better survival rates than those without surgical resection.CONCLUSIONS: A variety of 
tumours may give rise to adrenal metastases. They are often asymptomatic and detected as part of 
multiorgan metastases. Symptomatic cases, albeit rare, may occur. Long-term survival may be 
achieved in selected patients in whom an aggressive surgical approach may be adopted. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term="Lam KY"[Author]
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term="Lo CY"[Author]








Necropsia 

 
 Controle de qualidade do diagnóstico e do tratamento, através do conhecimento, por parte 

da equipe que atendeu o paciente, dos achados da necropsia, visando identificar possíveis 
falhas e suas causas, buscando sua correção, para que não se repitam em outro paciente. 

 

 Fonte de informação para a Secretaria de Saúde, permitindo a feitura de estatísticas 
precisas sobre as doenças mais freqüentes, o que influi na política de saúde do Estado e do 
Município. 

 

 Material para ensino dos médicos residentes, alunos e professores. A correlação clínico-
patológica realizada durante todas as etapas da necropsia é um excelente exercício, 
constituindo a maior fonte de ensinamento em Patologia. 

 

 Material para pesquisa científica. 

 

 Reconhecimento de novas doenças e de novos padrões de lesão. 

 

 Reconhecimento do efeito do tratamento na evolução da doença. 

 

 Esclarecimento de casos sem diagnóstico clínico firmado ou naqueles emque a morte do 
paciente foi inesperada. 



Patologia Cirúrgica 

• Estudo anatomopatológico de órgãos ou suas partes retirados cirurgicamente 
(biópsias ou peças cirúrgicas). Tem como objetivo principal fornecer o diagnóstico 
da lesão, orientando o tratamento e o prognóstico do paciente. Existem duas 
modalidades principais: 

 

• O exame anatomopatológico mais freqüente é a histopatologia com inclusão em 
parafina de pequenos fragmentos para confecção de um preparado histológico 
padrão, corado pela hematoxilina-eosina. O exame histopatológico é precedido da 
realização de um procedimento cirúrgico, quer pode ser uma biópsia incisional, 
biópsia excisional e a retirada parcial ou total de um órgão. 

 

• A biópsia por congelação (consulta intra-operatória) é um exame realizado durante 
o ato cirúrgico, onde o cirurgião retira um pequeno fragmento de tecido que deverá 
ser analisado e diagnosticado pelo patologista em poucos minutos. Pode ser 
utilizado para se determinar a natureza de uma lesão - tumor benigno, maligno ou 
processo inflamatório, ou para se definir se a margem cirúrgica está livre da lesão. 
O resultado da biópsia de congelação vai determinar a conduta a ser seguida pelo 
cirurgião. 













DOENÇA NEOPLÁSICA 
NEOPLASIA BENIGNA NEOPLASIA MALIGNA 

? 





clear cell renal cell carcinoma (CCRCC) 



PATOLOGIA BÁSICA 
• DOENÇA HEMODINÂMICA.  

• DOENÇA INFLAMATÓRIA.  

• DOENÇA INFECCIOSA. 

• DOENÇA NEOPLÁSICA 

– NEOPLASIA BENIGNA 

– NEOPLASIA MALIGNA/ CÂNCER 

 

 DOENÇA GENÉTICA 

  DOENÇA NUTRICIONAL 

   DOENÇA AMBIENTAL 



Birt-Hogg-Dubé Syndrome  



Hereditary Leiomyomatosis Renal 

Cell Carcinoma (HLRCC) 

http://www.bhdsyndrome.org/wp-content/uploads/2009/04/other1.jpg


Hereditary Papillary Renal 

Carcinoma (HPRC) 











CONCLUSÃO 
• ANGIOLIPOMATOSE RENAL E ADRENAL 

• Adenoma papilar renal (microscópico). 

• CARCINOMA RENAL CONVENCIONAL, 
PADRÃO ACINAR, DE CÉLULAS CLARAS, 
GRAUHISTOLÓGICO II (*FUHRMAN ET AL), 
MEDINDO 0.5 cm. 

 

• Afastar clinicamente distúrbio genético associado 



 

 Primary Tumour  

 

TX. Primary tumour cannot be assessed  

T0. No evidence of primary tumour  

Tis. Carcinoma in situ  

T1, T2, T3, T4. Increasing size and/or local extent of the primary tumour  

 

 N - Regional Lymph Nodes  

 

NX. Regional lymph nodes cannot be assessed  

N0. No regional lymph node metastasis  

N1. Regional lymph node metastasis  

 

Distant Metastasis  

 

MX. Distant metastasis cannot be assessed  

M0. No distant metastasis  

M1. Distant metastasis  

TNM – Estadiamento Patológico 

Gradação Histológica 
Bem diferenciado (I) 

Moderadamente diferenciado (II) 

Pouco diferenciado (III) 



Resumo clínico 

• Masculino, 70 anos 

• Tosse seca e massa em hilo pulmonar 

• Perda de peso 

• Apatia 

• Submetido a broncoscopia e biópsia 
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Anticorpo 
anti 

Nome Carcinoma Linfoma Melanoma Sarcoma 

Citoquerati
na 

AE1/ 
AE3   

Vimentina Vim 

Melanocito 
HMB-

45 

Leucócitos CD45 



CK7 

TTf-1 

Dx: Adenocarcinoma pulmonar 



Fem, 58 a, tu. SNC. 

http://www.fcm.unicamp.br/departamentos/anatomia/nptcaixaoligo.html
http://www.fcm.unicamp.br/departamentos/anatomia/rpgoligo3.html


Ki-67 > 5% = agressividade 
Biológica 
- Presença de mitoses  

Reis-Filho et al. Cancer. 2000 Feb 15;88(4):862-9 

OLIGODENDROGLIOMA 
GRAU 2 



FISH – perda 1q/19p 

Verde: locus referência 1q25 – vermelho: locus alvo 1p36 



Patologia Molecular x 

Prognóstico e Tratamento 

• Deleção combinada 1p/19q = melhor 

sobrevida e resposta QT. 

• Perda isolada 1p ou mutação TP53 = 

prognóstico intermediário 

• Não tem perda de 1p ou mutação TP53 = 

pior prognóstico e pouca resposta QT 



Custodio G, Taques GR, Figueiredo BC, Gugelmin ES, Oliveira 

Figueiredo MM, Bleggi-Torres LF, et al. (2011) Increased Incidence of 

Choroid Plexus Carcinoma Due to the Germline TP53 R337H 

Mutation in Southern Brazil. PLoS ONE 6(3): e18015. 

doi:10.1371/journal.pone.0018015 



CITOPATOLOGIA 

Papanicolaou 

PAAF 

Aspirados 

Escovamentos 

Secreçoes  



PROGRAMA DE PREVENÇÃO E 

CONTROLE DO CÂNCER 

GINECOLÓGICO  

DO ESTADO DO PARANÁ 
 

Secretaria de Saúde do Estado do Paraná 

Associação Paranaense de Patologia 

Universidade Federal do Paraná 

Forum Popular das Mulheres 

Associação dos Municípios do Paraná 

Associação Brasileira de Enfermagem  

 



41 Laboratórios  

64 Patologistas 

Associação Paranaense de Patologia (APP) 
Rede de Serviços e Profissionais 



UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 

LABORATÓRIO 

UFPR 

Lâminas Para 

Controle de 

Qualidade 

SBP/APP 

Disquete + 

requisição de 

exames + 

fatura 

SESA/CEPI 

Resultado do Controle 

Fatura + Disquete 

Regionais de 

Saúde 

Lâminas Citológicas Laudo em 30 dias 



EXAMES 
CITOPATOLÓGICOS 

Desde a implantação do Viva Mulher 

6.485.965 
OUTUBRO 1997   A   MARÇO 2012 



CITOLOGIAS 
 ALTERADAS 

63.458 
Outubro de 1997 a Dezembro de 2004 

1,96% 






