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Resumo

Objetivo – A fixação é um dos pontos críticos para a realização de diversas técnicas laboratoriais, sendo o formaldeído amplamente uti-
lizado na rotina e pesquisa científica com a finalidade de preservar a integridade morfológica das amostras especialmente para análise pela
microscopia de luz. Mesmo com sua ampla utilização, não existem dados na literatura com protocolos padronizados que assegurem o
tempo mínimo de fixação assim como a concentração ideal de formaldeído a ser utilizada. Métodos – Neste estudo foram analisadas
amostras de útero de 20 cadelas hígidas, sem raça definida (SRD) e em idade reprodutiva (1-5 anos), fragmentados a uma espessura de
0,5 cm3. As amostras foram coletadas por cirurgia eletiva de ovário-salpingo-histerectomia (OSH), fixadas em formaldeído tamponado nas
concentrações de 4%, 8% e 10% e retiradas nos tempos de 12, 24, 48 e 72 horas pós-fixação. Seguiu-se o processamento histológico de
rotina e a análise pela microscopia de luz na coloração de hematoxilina e eosina (H/E) em diferentes aumentos. Resultados – A análise
morfológica qualitativa pela microscopia de luz não demonstrou alterações morfológicas significativas entre as amostras fixadas em dife-
rentes tempos e concentrações de formaldeído. Conclusão – Estes resultados corroboram com a rotina e a pesquisa permitindo a padro-
nização do tempo mínimo de fixação de amostras (com espessura de até 0,5 cm3) em formaldeído para 12 horas quando utilizado nas
concentrações 4%, 8% e 10%.
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Abstract

Objective – Fixation is a critical point for the performance of several diagnostic techniques, such as immunohistochemistry and DNA
analysis. Formaldehyde is the fixation solution most commonly used in laboratories to preserve the morphological integrity of tissue.
However, there are no reports of a protocol that ensures the minimum time and optimal concentration of formaldehyde. Methods – Ana-
lysis of the preservation of the uterus of 20 dogs with a fixed solution of  buffered formaldehyde 4%, 8%, and 10%, during 12, 24, 48
and 72 hours of fixation. The uterus, included in paraffin and stained with hematoxylin-eosin, was evaluated in light microscopy. 
Results – The fixation with formaldehyde doesn´t showed significant alteration in the tissue architecture of the uterus. Conclusion – This
comparison indicates that the formaldehyde is a suitable solution for the system preservation, allowing its use in routine laboratory as
a good protocol of fixation.

Descriptors: Dogs; Formaldehyde; Morphology; Uterus

Introdução

O formaldeído, desde sua introdução em 1893, tem sido o fi-
xador de eleição amplamente utilizado na pesquisa científica
como na rotina. Ao longo do tempo houve variação na sua utili-
zação, permitindo o estudo do DNA, preservação de amostras
biológicas e materiais orgânicos1-4. O formaldeído é um dos mé-
todos químicos de preservação de amostras que possui vantagens
relacionadas ao menor custo, facilidade de preparo e preservação
de detalhes morfológicos com poucos artefatos5-6. Mesmo com
sua ampla utilização, há controvérsias devido a possíveis altera-
ções estruturais que possa causar nas amostras7, assim como a
perda reversível e variável da imunoreatividade de epítopos que
podem ser desmascarados pelos métodos de recuperação antigê-
nica quando se realiza a imunoistoquímica8-13. O fato é que
quando se necessita da imunoreatividade dos epítopos deve-se ter
cautela com a utilização de amostras fixadas em formaldeído
principalmente pela sua capacidade de formação de cross-links
entre proteínas e ácidos nucléicos14-17. Devido a sua ampla uti-
lização em concentrações que variam de 4% a 10% e a escassez
de protocolos determinando o tempo mínimo de fixação nestas
concentrações, este trabalho visa padronizar protocolos mínimos
de fixação em formaldeído pela análise morfológica qualitativa de
20 amostras de útero de cadelas fixadas nas concentrações de
4%, 8% e 10%, nos tempos de 12, 24, 48 e 72 horas.

Métodos

Comitê de Ética e Pesquisa

Este trabalho foi realizado de acordo com os Princípios Éticos, se-
guindo as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisa en-
volvendo animais, conforme a Lei Estadual n° 11.977/05 que ins-
titui o Código de Proteção aos Animais do Estado de São Paulo e
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UNIP – protocolo
n° 020/09 CEP/ICS/UNIP.

Procedimento

Coleta de amostras

As amostras de útero foram coletadas de 20 cadelas hígidas,
sem raça definida (SRD) em idade reprodutiva (1-5 anos) por ci-
rurgia eletiva de ovário-salpingo-histerectomia (OSH) sob anes-
tesia geral inalatória. Após o procedimento cirúrgico as cadelas
permaneceram na sala de recuperação até retornarem da anes-
tesia geral. 

O útero foi fragmentado a uma espessura aproximada de 0,5 cm3,
colocados em cassetes para processamento histológico e imersos
em formaldeído tamponado nas concentrações de 4%, 8% e 10%.
As amostras foram retiradas sucessivamente nos tempos de 12, 24,
48 e 72 horas. 

J Health Sci Inst. 2011;29(1):16-8



Silveira E, Lopes ES, Penteado SHHW, Minazaki CK. J Health Sci Inst. 2011;29(1):16-817

Processamento das amostras 

Após a fixação as amostras foram imersas em solução de etanol
a 70% e a seguir em tampão fostato-salina (PBS). Seguiu-se o pro-
tocolo de processamento histológico incluindo a desidratação das
amostras em concentrações crescentes de etanol (70%, 80%, 95%
e absoluto), diafanização em xilol e inclusão em parafina. Foram ob-
tidos cortes de 5 µm de espessura colocados em lâminas previa-
mente silanizadas. Os cortes foram corados pela hematoxilina e eo-
sina (H/E) e montados com Entellan®. A análise comparativa das
amostras foi realizada em microscópio de luz convencional (Ni-
kon®) observando-se possíveis alterações na estrutura morfológica
ou falhas na fixação em cada uma das amostras fixadas nas con-
centrações de 4%, 8% e 10% fixadas por 12, 24, 48 e 72 horas.

Resultados

A análise qualitativa dos fragmentos de útero não revelaram di-
ferenças morfológicas significativas entre as amostras fixadas nas
concentrações de formaldeído 4%, 8% e 10% a partir de 12 ho-
ras de fixação. Não foi notada nem a falha de processamento his-
tolológico das amostras após a inclusão em parafina e nem durante
o corte dos blocos no micrótomo. Não notou-se a presença de in-
clusões citoplasmáticas ou a precipitação da hematina fato que
poderia ser esperado numa falha de fixação pelo formaldeído nas
amostras. 

O útero da cadela é constituído por três regiões distintas: cornos,
corpo e cérvice (cérvix)18.

Na análise morfológica notou-se que a partir das 12 horas houve
a preservação da estrutura morfológica das regiões do epitélio ute-
rino, glândulas endometriais, miométrio e em alguns casos o extrato
vascular (Figuras 1, 2 e 3).

Discussão e Conclusão

Apesar do amplo uso do formaldeído na fixação de amostras 1-3,8,16,19

ainda são escassos os estudos relacionados a concentração e tempo de

fixação ideais1-3,7,9-17,19-20, sendo que até o momento não foi estabele-
cido nenhum protocolo de padronização do tempo mínimo de fixa-
ção e da concentração ideal do formaldeído, tanto para a pesquisa
científica como a rotina diagnóstica. Assim, nota-se uma diversidade
de protocolos de fixação em formaldeído na literatura.

Estudos demonstraram que se obtém o pH2,15 mais indicado para
a fixação com o uso da formalina tamponada neutra a 10% contendo
o formaldeído1,16-17 ou o paraformaldeído2. A solução de formalina a
10% é considerada o melhor fixador para cortes de parafina utilizada
em laboratórios2. O formol a 5% também tem sido testado como fi-
xador do material genético devido a sua ação eficaz associada a mí-
nima degradação do DNA7,20. Em relação aos tempos de fixação, es-
tudos demonstraram que o formol tamponado a 10% por 3 e 120
horas não alteram a expressão de HER2/neu – “Human Epidermal
growth factor Receptor 2” – pela análise de imunoistoquímica21. O for-
maldeido foi testado em diferentes concentrações para fixação de pe-
ças anatômicas de ovinos, demonstrando que a solução de formal-
deído a partir de 2,5% foi eficaz na conservação dessas amostras22.

Na análise histomorfométrica, comparativos entre o formaldeído
e glioxal não demonstraram diferenças morfológicas significati-
vas19. Pesquisadores indicam que a fixação curta em formaldeído
(menor do que 24 horas) resulta na formação de crosslinks na pe-
riferia do tecido e a não fixação do centro que parece estar “cru”,
enquanto a fixação prolongada pode conduzir à fragilidade ou a for-
mação de excessivo crosslink podendo determinar um dano irre-
versível a alguns epítopos17. Normalmente a formação dos cross-
links pelo formaldeído é um processo lento que leva entre 24 a 48
horas para ser completado15,17. Este dado é de extrema importân-
cia quando se realiza a imunoistoquímica.

A necessidade da busca de protocolos ideais e seguros para a fi-
xação de amostras associada a escassez de literatura sobre o tema tem
despertado o interesse pela fixação em formaldeído na busca de pro-
tocolos confiáveis. Desta maneira, este trabalho corrobora com a li-
teratura permitindo a padronização de protocolos utilizando o for-
maldeído nas concentrações de 4%, 8% e 10% para amostras com
dimensão aproximada de 0,5 cm3 num período de tempo de 12 ho-
ras de fixação em qualquer uma das concentrações. Em todos os tem-
pos de fixação e concentrações o resultado demonstrou a ausência
de alterações morfológicas significativas, sem a formação de pig-
mentos exógenos decorrentes da má fixação. Embora a análise das
amostras seja qualitativa, notou-se evidente a preservação da estru-
tura morfológica do útero das cadelas em todas as amostras proces-
sadas e coradas em H/E. Os resultados corroboram com a rotina diag-
nóstica e a pesquisa, permitindo que os clínicos e pesquisadores que
utilizavam o Bouin com o fixador de amostras de útero e vísceras pos-
sam fixar as biópsias em formaldeído sem que haja o comprometi-
mento da morfologia da amostra, retirando-se também o inconve-
niente do tempo máximo de fixação de 24 horas para o Bouin23.Este
estudo contribui principalmente para os protocolos de imunoisto-

Figura 1.  Úteros de cadelas fixados em formaldeído 4%, 8% e 10%
por 12 horas. Notar preservação da morfologia das estrutu-
ras presentes no corno uterino: luz uterina (*); glândulas en-
dometriais (h); miométrio (M). A – cornos uterinos fixados
em formaldeído 4%; B- cornos uterinos fixados em formal-
deído 8%; C – cornos uterinos fixados em formaldeído 10%.
Fotomicrografias, parafina, H/E, 30X

Figura 2. Úteros de cadelas fixados em formaldeído 4%, 8% e 10%
por 12 horas no aumento de 200X. Notar preservação da
morfologia das estruturas presentes no corno uterino: luz ute-
rina (*); glândulas endometriais (h); miométrio (M). A – cor-
nos uterinos fixados em formaldeído 4%; B – cornos uterinos
fixados em formaldeído 8%; C – cornos uterinos fixados em
Formaldeído 10%. Fotomicrografias, parafina, H/E, 200X

Figura 3. Úteros de cadelas fixados em formaldeído 4%, 8% e 10%
por 12 horas no aumento de 400X. Notar preservação da
morfologia das estruturas presentes no corno uterino: luz ute-
rina(*); glândulas endometriais(h); miométrio (M). A – cor-
nos uterinos fixados em formaldeído 4%; B – cornos uterinos
fixados em formaldeído 8%; C – cornos uterinos fixados em
formaldeído 10%. Fotomicrografias, parafina, H/E, 400X
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química, minimizando ao máximo o tempo de formação dos cros-
slinks que acabam dificultando a marcação dos epítopos24.
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